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   บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาระดับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน     
๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน              
๓. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการสร้างจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนการ
วิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๗๖ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนจำนวน ๓๘๕ คน  โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้งหมด ๑๐,๑๓๒ คน จากสูตรของ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถี่ประกอบตาราง และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๑ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑.จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =๓.๔๒ ,  
S.D.=๐.๒๗ ) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยพบว่า อยู่ในระดับมากมีคือ      
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ด้านทักษะบุคคล ( =๓.๕๗, S.D.=๐.๔๐)  ส่วนค่าเฉลี่ยปานกลาง คือการมีส่วนร่วมของประชาชน 
( =๓.๓๖ , S.D.=๐.๔๔) ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย (  =๓.๔๒ , S.D.=๐.๕๓)  
ตามลำดับ 

๒.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษามีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐาน  

๓.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนพบว่าประชาชน
ได้มีปัญหาคือ ๑.ความสามารถในการประเมินสถานะต่าง ๆ ไม่มากที่ควร ๒.ขาดความสามัคคี เช่น 
การรวมกลุ่มโหวตหรือ แสดงความคิดเห็นมีความสนใจไม่มากเป็นต้น ๓.ประชาชนคิดว่าสิทธิตัวเองมี
สิทธิไม่มากในทางการเมือง ทำให้ประชาชนไม่สนใจในระบอบประชาธิปไตยมากและมีการเสนอแนะ
แนวทางดังนี้ ๑.ควรเพ่ิมช่องทางในการอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาวิเคราะห์เพ่ือผลลัพธ์จะออกมาดี
ที่สุด ๒.สร้างกระบวนความสามัคคีให้กับประชาชน และควรเพ่ิมช่องทางการแสดงความสามัคคีให้
ประชาชน ๓.มีการกระบวนการสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยให้มากขึ้น ให้มีการอบรมที่
ต่อเนื่อง 
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Abstract 

Objectives of this research were: 1. To study the level of political 
Consciousness in democratic development of the people at Tontong Sub-District 
Municipality, Muang District, Lamphun Province, 2.  To study opinions comparison on 
political Consciousness in democratic development of the people at Tontong Sub-
District Municipality, Muang District, Lamphun Province and 3. To study the 
recommendations for the  problems and obstacles of political Consciousness in 
democratic development of the people at Tontong Sub-District Municipality, Muang 
District, Lamphun Province 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data from 385 samples, derived from the populations of 10,132 people at Tontong 
Sub-District Municipality, Muang District, Lamphun Province, using Taro Yamane’s 
formula with the questionnaires that had the validity value at 0.876. Data were 
analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis test by 
t-test and F-test and open-ended questionnaires were analyzed by table frequency 
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description. The qualitative research collected data from 11 key informants by in-
depth-interviewing and analyzed by content descriptive interpretation.   

Findings were as follows:      

1.The political consciousness in democratic development of the people 
at Tontong Sub-District Municipality, Muang District, Lamphun Province, by overall, 
were at middle level( =3.42 , S.D.=0.27 ) Each aspect by mean values was  at high 
level: Personal skill as at ( =3.57, S.D.=0.40). People’ participation was at moderate 
level(  = 3 .3 6 , S.D.=0 .4 4 ), Understanding of democratic system was at  = 3 .4 2 , 
S.D.=0.53, respectively.    

2.The results of opinions comparison was found that people with different  
gender, age, occupation, educational level did not have different opinions on the 
political consciousness in democratic development of the people at Tontong Sub-
District Municipality, Muang District, Lamphun Province, rejecting the set hypothesis.    

3.Problems, obstacles and recommendations for The political 
consciousness in democratic development of the people at Tontong Sub-District 
Municipality, Muang District, Lamphun Province were the problems; 1) people lacked 
capacity in evaluating circumstances, 2) lack of unity such as in voting or opinions 
expression,3) lack of understanding of personal right in political activities so they did 
not take interest in democratic process.  

Recommendations: 1) more channel of data and information should be 
added for the good outcomes, 2) more channel for unity union and opinions 
expression for people should be created, 3) there should be process of democratic 
comprehension and continuous training for more and deep understanding of the 
democratic system.           
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ่งมีทั้งบุคคลที่เป็นบรรพชิตและฆราวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
และขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมท่ีได้เมตตาอนุเคราะห์ให้งานเล่มนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธานกรรมการ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการ ผู้ให้ความรู้และคำแนะนำในการทำสารนิพนธ์ ทั้งใน
การปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์จนสำเร็จด้วยดีตลอดมา 

ขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทั้ง ๕ ท่าน คือ 
พระมหาว ีรศ ักด ิ ์  ส ุรเมธี , ดร.พระคร ูสมุห ์ว ัลลภ ิตส ํวโร ,ดร. ศ.ดร.จำนงค์ อด ิว ัฒนสิทธิ์ ,                  
ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต และผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ที่เมตตาตรวจสอบสารนิพนธ์ พร้อมให้
คำแนะนำแก้ไขในบางส่วนเพื่อให้สารนิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์  ขออนุโมทนาขอบคุณ ผศ.ดร.ยุทธนา 
ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ และอาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ ที่ให้
คำแนะนำเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์  
ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.วิชัย ธรรมชอบ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
และ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้คำแนะนำมาด้วยความเมตตาโดย
ตลอด  

อนุโมทนาขอบคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และเจ้าหน้าที่
สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ให้
คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกมาเป็นอย่างดีที่ให้คำปรึกษาเป็นกำลังใจ และขอขอบคุณอีก
หลายๆ ท่านที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ด้วยขอขอบคุณ  

กราบขอบพระคุณแด่ พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ (ขุมเงิน) เจ้าอาวาสวัดรมณียา
ราม ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที ่เป็นผู ้สนับสนุน ส่งเสริม และให้ทุนการศึกษา       
พร้อมคำแนะนำให้กำลังใจ และความช่วยเหลือทุกครั้ง 

คุณค่าทางความรู้และประโยชน์อันจะพึงมีจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยขอมอบ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ ที่ได้ร่วมสรรค์สร้างงานวิจัย
ชิ้นนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนเป็นผลสำเร็จด้วยดี 

พระเนาวนนท์  ชยาภินนฺโท (จ๋อมพนัส) 

๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 

การใช้อักษรย่อ 
อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในสารนิพนธ์นี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ 

๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 
คำย่อเกี่ยวกับพรไตรปิฎก 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างทั้งฉบับภาษาไทย ใช้ระบุชื่อคัมภีร์ และระบุถึง เล่ม/ข้อ/หน้า 
ตามลำดับ เช่น วิ.มหา. (บาลี) ๕/๑๖/๑๕. หมายถึง คัมภีร์วินยปิฎก มหาวิภงฺปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๕ 
ข้อ ๑๖ หน้า ๑๕ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๖/๒๑-๒๒. หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาษาไทย เล่ม 
๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๒๑-๒๒ เป็นต้น 

พระสุตตันตปิฎก 

สํ.ส.  (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ. (ไทย) = พระสุตตันตปิฎก ททกนิกาย ขุททกปาฐะ 
    ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต   (ภาษาไทย) 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

จากสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ทั้งทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศ มีปัจจัยเอื้ออำนวยหลายปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาทางการเมืองดำเนินไปในทิศทางที่เข้าสู่
สภาวะของประชาธิปไตย แต่สังคมไทยเราขาดปัจจัยเหล่านั้น เพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่
สั่นสะเทือนจิตสำนึกของประชาชน ในประเทศอื่นๆ ประสบการณ์ที่สร้างจิตสำนึก และการรวมตัว
จัดตั้ง   และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจที่ต้องการเข้ามามีส่วนใน
การกำหนดนโยบายของรัฐ กลุ่มเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยพ่อค้าในประเทศไทยเป็นคนเชื้อสายจีน คน
เหล่านี้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่เมืองไทย โดยจิตใต้สำนึกท่ีต้องการกลับบ้านเกิด ทำให้เขาเป็นคนที่
มีชีวิตอยู่อย่างเป็นการ “ชั่วคราว” ไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เพราะถูกรัฐบาลเพ่งเล็งและ
กีดกันอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่มีจิตสำนึกของความเป็นชาติ พัฒนาการของจิตสำนึกทางการ
เมืองไทยเกิดขึ้นอย่างล่าช้าเพราะขาดสื่อที่จะเผยแพร่ และเกิดขึ้นในวงจำกัดของผู้มีการศึกษา  

การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอ
ประชาธิปไตยให้มีความมั ่นคงและยั ่งยืน เพราะการปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นการปกครองที ่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ทำให้ประชาชนได้รับ
การขัดเกลาความนึกคิด และมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมือง รู้จักใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ
เลือกตัวแทนของตน เพื่อเข้ามาทำหน้าที่แทนตน ในการให้บริการสาธารณะเพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นได้ ซึ ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการที่สำคัญของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย คือ การใช้อำนาจของประชาชนโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ให้ประชาชนมี
สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค และการใช้เสียงข้างมากโดยเคารพเสียงส่วนน้อย เป็น
หลักในการปกครอง ซึ่งการจัดตั้งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นวิธีการหนึ่งที่ให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองตามกระบวนการประชาธิปไตย๑ 

จิตสำนึกทางการเมือง มีความเกี่ยวพันกันโดยตรงกับปัญหาการพัฒนาประเทศ และ
ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก็มีความเกี ่ยวพันโดยตรงกับการพัฒนาทาง

 
๑
 ลิขิต ธีรเวคิน, การรัฐประหารรัฐประหาร, (กรุงเทพมหานคร: สำนักการพิมพ์สำนักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๗), หน้า ๓. 



   ๒ 

การเมืองตั้งแต่เหตุการณ์ปฏิวัติ เป็นต้นมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจ
ของไทย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ห้างร้าน ต้องปลดคนงานเพื่อประคองให้ธุรกิจอยู่รอด เพราะ
ความหน้าเชื่อถือของรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติซึ่งเป็นการที่ไม่ใช่มาจากเสียงประชาชน ก็ทำให้นัก
ลงทุนหรือบริษัทต่าง ๆ ไม่มีความมั่นใจในการลงทุน  แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความเจริญเติบโตในระดับสูง แต่ประโยชน์ของการพัฒนานั้นกลับตกอยู่กับคนส่วนน้อย เนื่องจาก
การกระจายรายได้ไปสู่ภาคชนบทยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมยัง
ได้เกิดข้ึนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาโสเภณี เอดส์ การสูญสลาย
ศักยภาพของสถาบันรอบครัว ชุมชน หรือปัญหาความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และบทสรุปประเด็นหนึ่งก็คือการพัฒนาทางการเมืองของประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้า ไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บางกรณีรัฐบาลและสถาบันราชการถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าได้มีส่วนเพิ่มปัญหาให้แก้ไขได้ยากยิ่งขึ้นด้วย  

การสร้างจิตสำนึกทางการเมืองซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนประวัติการเมืองไทยในวงกว้าง 
และในระยะเวลาที่ยาวต่อเนื่อง การปลุกจิตสำนึกทางการเมืองนี้เป็นการต้านการเมืองแบบตัวแทน 
และต้านการฉ้อฉล การใช้อำนาจรัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง เนื่องจากพันธมิตรประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตย มีสื่อครบวงจร มีกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความเห็นทางการเมือง
อย่างเป็นระบบ จึงไม่น่าแปลกใจว่า ช่องว่างทางการเมืองด้านจิตสำนึกทางการเมืองได้รับการเติมเต็ม 
โดยประเด็นที่ทำให้เกิดจิตสำนึกร่วมกัน คือ การรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาดินแดน
ของชาติ ณ วันนี้การเมืองไทยจึงเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในด้านจิตสำนึกของประชาชนที่ไม่เคยมีการ
ปลุกสร้างมาก่อน๒ 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองขึ้น 
และถือเป็นครั ้งสำคัญในประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การ
รัฐประหารครั้งนี้เป็นการทำรัฐประหารโดยกลุ่มที่ใช้ชื ่อโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ ๑๓ ในประวัติศาสตร์ไทย รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์
การเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพล
ของทักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทยซึ่งไม่เป็นไปตามที่นักวิชาการในสายทฤษฎีความทันสมัยที่เชื่อและ
มองว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตยในยุโรปเกี่ยวข้องกับการเติบโตและบทบาทของคนชั้น
กลาง สำหรับในกรณีของประเทศไทยกลับพบว่า พลังของชนชั้นกลางมิได้เป็นไปในทิศทางเดีย วกัน 
อย่างปรากฏการณ์ “สองนคราประชาธิปไตย” พลังชนชั้นกลางบางกลุ่มเรียกร้องให้จัดการปัญหาการ

 
๒ รัฐพล ประดับเวทย์, “การเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกทางการเมืองแบบมสี่วนร่วมของ

เยาวชนระดับอดุมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์”, สารนิพนธ์ มนุษยศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, ๒๕๕๘), หน้า ๒๙-๓๒. 



   ๓ 

คอรัปชั่น ด้วยการสร้างสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แข็งแกร่ง แต่ยังมีบางกลุ่ม นิยมและ
เสนอให้ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ หรือระบอบเผด็จการ บางกลุ่มเรียกร้องให้ใช้๓ “วิถีประชาธิปไตยแบบ
ไทย” ฯลฯและกลุ่มที่ต่อต้านการรัฐประหารก็คือกลุ่มประชาชนรากหญ้า ซึ่งพวกเขาเป็นคนเลือก
รัฐบาลเข้าไปนั่นเอง 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ข้อถกเถียงส่วนใหญ่ที่เสนอต่อสาธารณชนนั้น เป็นการให้

เหตุผลยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการรองรับ ว่าการแสดงออกทางการเมืองดังที่ได้กล่าวมานั้น

แท้จริงแล้วจิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนเป็นอย่างไร เพราะมีการแสดงออกทางการเมือง

ค่อนข้างมากในสถานการณ์ปัจจุบันในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู ้เขียนจะใช้ข้อมูลนี้ เพื่ออธิบายว่าจิตสำนึก

ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในปัจจุบันเป็น

อย่างไร และระดับจิตสำนึกว่ามีความสัมพันธ์กับการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  

ดังนั ้นจิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนและการตัดสินใจตลอดจนเหตุผลและ

ความคิดเกี่ยวกับการเมืองว่ามีระดับความสำคัญต่อประชาชนมากน้อยเท่าใด ซึ่งจะมี การพัฒนา

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในเรื่อง

จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง 

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนต่อไป 

๑.๒ คำถามการวิจัย 

๑.๒.๑ ระดับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
ตามจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยว่าเป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ประชาชนมีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยอย่างไร 

 

 
๓ บัวพันธ์ พรหมพักพิงและคณะ, “การเปลีย่นแปลงทางการเมือง”, สารนิพนธ์รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๕), หนา้ ๓๕. 



   ๔ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาระดับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบจิตสำทางการเมืองจิตสำทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๑.๓.๓ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการสร้างจิตสำทางการเมืองใน

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

ลำพูน 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน” 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตเนื้อหา โดยมุ่งศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวข้องการเสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน        
๑.ด้านทักษะบุคล ๒.ด้านการมีส่วนร่วม ๓.ด้านความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง

ลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๐,๑๙๒ คน๔ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในการตอบ

แบบสอบถาม 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษาวิจัย 

พื้นที่ในการทำการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองจังหวัด

ลำพูน แบ่งออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่บ้าน บ้านสันต้นธง, บ้านสันต้นธง, บ้านบ่อแฮ้ว, บ้านศรีย้อย, 

 
๔ รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอ

เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :http://www.To 
ntong.go.th/index.Php?mod=ZGl5&type=Mw [๖ กันยายน ๒๕๖๒]. 



   ๕ 

บ้านพันตาเกิน, บ้านสันมะนะ, บ้านจักรคำภิมุข, บ้านใหม่สันมะนะ, บ้านปากล้อง, บ้านริมกวง,           

และบ้านสันมหาพน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านตัวแปร 

๑. ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ ,อายุ, ระดับการศึกษา และสถานภาพในชุมชน 

๒. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การสร้างจิตสำนึกทางการเมืองในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย ๑. ด้านทักษะบุคคล  ๒.ด้านการมีส่วนร่วม ๓. ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ถึงเดือน กุมภาพันธ์

๒๕๖๓ รวมระยะเวลาเป็น ๖ เดือน 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
๑.๕.๑ ประชาชนที ่ม ี เพศต่างกันมีจ ิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
๑.๕.๒ ประชาชนที ่ม ี อายุต ่างกันมีจ ิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
๑.๕.๓ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาต่างกันมีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
๑.๕.๔ ประชาชนที ่มี อาชีพต่างกันมีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
๑.๕.๕ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาต่างกันมีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 



   ๖ 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจัย 

จิตสำนึกหรือจิตรู้สำนึก หมายถึง ภาวะจิตที่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร อยู่ที่ไหน กำลังทำอะไร
อยู่ รู้สึกอย่างไร อารมณ์เป็นเช่นไร หรือต้องการอะไร และแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักแห่ง
ความเป็นจริงตามหลักเหตุและผล การคิด การตัดสินใจ การมีอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ  เหล่านี้ที่
เกิดข้ึนในจิตสำนึกบางส่วนจะถูกย้ายไปเก็บไว้ในจิตไร้สำนึก เช่นประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีต ความ
เจ็บปวดฝังใจ ความขัดข้องขุ่นเคือง ความท้อแท้ผิดหวัง เป็นต้น ซึ่งแม้เราจะพยามลืมสิ่งต่างๆ เหล่านี้
หรือเราอาจจะคิดว่าเราลืมมันไปแล้ว แต่แท้ที่จริงมันยังคงฝังตัวอยู่ในจิตไร้สำนึก ปัญหาต่างๆ ในชีวิต
มนุษย์เกิดจากการที่จิตสำนึกถูกรบกวนโดยสิ่งที่เก็บไว้ในจิตไร้สำนึกมากเสียจนควบคุมไม่ได้ 

ทักษะด้านบุคคล  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเป็นผู้นำ สามารถประพฤติ
ตนให้เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในองค์กร สามารถเข้าใจและจูงใจให้สมาชิกภายในองค์กรให้ทำหนา้ที่
ของแต่ละคนอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ รวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ติดต่อสื่อสารข้อมูลและประสานงานระหว่างบุคคลต่างๆ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจวิสัยทัศน์ของ
องค์กรได้ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันเพื่อความสำเร็จ
ในการทำงาน 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคล ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนา การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปในรูปที่ผู้รับการพัฒนา เข้ามามีส่วนกระทำ
ให้เกิดการพัฒนา มิใช่เป็นผู้รับการพัฒนาตลอดไป ทั้งนี้เป็นการเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง
และถาวร การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่หมายความเพียงการดึงประชาชนเข้ามาทำกิจกรรมตามที่
ผู ้นำท้องถิ ่นคิด หรือจัดทำขึ ้น เพราะแท้จริงแล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆมีกิจกรรม และวิธี
ดำเนินงานของตนอยู่แล้ว ประชาชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนได้ แต่ผู้บริหารการพัฒนา
มักไม่สนใจสิ่งที่มีอยู่แล้ว โดยพยายามสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นความคิด หรือโครงการ
ของตน 

ประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้าง

มากของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้

แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกัน

พิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและ

เจตนาของตนเท่าเทียมกัน 

 



   ๗ 

หลักธรรม หมายถึง หลักฆราวาสธรรม ๔ ที่นำมาบูรณาการเพื่อการสร้างจิตสำนึกทาง

การเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง

ลำพูน จังหวัดลำพูน 

หลักฆราวาสธรรม 4 มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความสงบสุขใน
สังคม หากคนในสังคมทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้ว ย่อมอำนวยคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติตาม
ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า ก่อให้เกิดความสุขสวัสดี มีความราบรื่นในการดำเนินชีวิต และยังทำให้
องค์กรต่างๆ ตลอดจนสังคมเกิดความสงบเรียบร้อย 

๑.สัจจะ ในฆราวาสธรรม 4 หมายถึง ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ด้วยกายจริง คือ ประพฤติ
ด้วยความสุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง วาจาจริง คือ พูดความจริง และใจจริง คือ มีความจริงใจ 

๒.ทมะ ในฆราวาสธรรม 4 หมายถึง การฝึกฝน การฝึกตน ให้มีการปรับปรุงตัวทั้งในด้าน
จิตใจ และการกระทำ ด้วยปัญญาเพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่กระทำอยู่
นั้น 

๓.ขันติ ในฆราวาสธรรม 4 หมายถึง ความอดทน อดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรค รวมถึง
อดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทางใจ อาทิ ความยากลำบากในการงาน คำด่าทอจากผู้อื่น 

๔.จาคะ ในฆราวาสธรรม 4 หมายถึง การบริจาคหรือความเสียสละจากความสุข และ
ผลประโยชน์ของตน รวมถึงการละจากกิเลส ทำให้เป็นผู้มีความใจกว้าง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
พร้อมที่จะเผชิญกับความทุกข์ร่วมกับผู้อ่ืน 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ทำให้ทราบถึงระดับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๑.๗.๒ ทำให้ทราบถึงเปรียบเทียบจิตสำทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๑.๗.๓ ทำให้ทราบถึงข้อเสนอเกี ่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการสร้างสำนึกการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาคร ั ้งน ี ้  ผู้ ศ ึกษามุ่งศ ึกษาจ ิตสำนึกทางการเม ืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย  ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งผู้ศึกษา
ได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีทำการศึกษาดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมือง 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องทีว่ิจัย 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมือง 

แนวคิดเรื่องจิตสำนึก (Consciousness) ในปัจจุบันพัฒนามาจากแนวคิดจิตสำนึกของ 
คาร์ล มาร์กซ์ โดยมีพื้นฐานความคิดอยู่ที่สภาพความเป็นอยู่ของบุคคลที่เป็นตัวกำหนดความคิด
นอกจากนั้น คาร์ล มาร์กซ์ ยังเชื่อว่าความคิดไม่สามารถเกิดในความว่างเปล่าได้ ดังนั้น จิตสำนึกจึงไม่
เป็นอิสระจาเงื ่อนไขทางวัตถุ และรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือจะต้องมีความเกี่ยวโยงกัน
ระหว่างวัตถุหรือการกระทำภายนอกกับวิถีการดำรงชีวิตการศึกษาเรื่องจิตสำนึกทำให้

คาร์ล มาร์กซ์๑ พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ๓ ตัว คือ ด้านทักษะบุคคล ด้านการมี
ส่วนร่วม และด้านความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย โดยที่จิตสำนึกของคนไม่ได้เกิดมาจากตัวเขาคนเดียว 
แต่จะต้องเกิดจากความสัมพันธ์ที่ตัวบุคคลและกลุ่มมีต่อกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า จิตสำนึกเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ความคิด อุดมการณ์ จิตสำนึกซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมทางวัตถุ จิตสำนึก
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกไปจากการปฏิบัติหรือวิถีชีวิตประจำวันของคนในสมัยต่าง ๆ ได้เพราะ

 
๑กาญจนา แก้วเทพ, จิตสำนึกที่มนุษย์สร้างขึ้น, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๕), 

หน้า ๒๔. 



๙ 

มาร์กซ์เชื่อว่าจิตสำนึกของคนมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ถ้าจะศึกษาจิตสำนึกจะต้องศึกษาไป
พร้อม ๆ กับประวัติศาสตร์ของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วย ปัญหาเรื่องจิตสำนึกของมนุษย์นั ้นมี
ความสำคัญอยู่ที่ว่าสิ่งที่กำหนดการดำรงอยู่ของมนุษย์ไม่ใช่จิตสำนึกแต่เป็นความเป็นอยู่ของชีวิตใน
สังคมต่างหากที่กำหนดจิตสำนึกมนุษย์เป็นผู้ผลิตความคิดและมโนทัศน์ด้วยตนเอง ดังนั้นจิตสำนึกคือ
การรูส้ำนึกและการมีตัวตนของมนุษย์ ในการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาวะสังคมนั่นเอง 

เมื่อพิจารณาทรรศนะของมาร์กซ์๒ ดังข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ และการเมืองของมนุษย์ได้วิวัฒนาการโดยสันติวิธีแต่เป็นรบะบบเศรษฐกิจ และการเมืองที่
ผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อย คือผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ซึ่งมีการขูดรีดคนกลุ่มใหญ่ทำให้เกิดการต่อสู้ 
และการขัดแย้ง มาร์กซ์ จึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์มนุษย์นั้น เป็นเรื่องของการต่อสู้ 
และการปฏิวัติ มาร์กซ์ และเองเกลส์ได้เน้นให้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ได้ก้าวสู่
ยุคพัฒนาขึ้นโดยลำดับ ฉะนั้นเขาทั้งสองจึงมีความเห็นว่า ระบบสังคมนิยม หรือระบบคอมมิวนิสต์ ซึ่ง
เป็นยุคสุดท้ายที่ดีที่สุดของมนุษย์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ อัน
เป็นการเกิดขึ้นตามกฎไดอะเล็กติค ฉะนั้น มาร์กซ์และเองเกลส์ จึงเชื่อว่าสังคมนิยมตามแนวความคิด
ของเขาเป็น “สังคมนิยมแบบวิทยาศาสตร์” 

ในความคิดของมาร์กซ์๓ มีความเชื่อม่ันว่า ชนชั้นกรรมาชีพสามารถมีจิตสำนึกได้เองว่าถ้า
ฝ่ายตนถูกขูดรีด โดยได้รับหรือผ่านทางประสบการณ์ในการทำงาน และการดำรงชีพ ครั้นเมื่อสำนึก
แล้วชนชั้นกรรมาชีพจะร่วมมือกันปฏิวัติล้มล้างนายทุน ดังปรากฏใน “คำประกาศของคอมมิวนิสต์” 
(The Communist Manifesto) ซึ ่งมาร์กซ์และเองเกลส์ได้ร ่วมกันร่างไว้ สรุปได้ว่า ทุกคนจะมี
เสรีภาพ ซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกับชัยชนะขั้นสุดท้ายของชนชั้นกรรมาชีพ โดยกระบวนการของการปฏิวัติ 
และสังคมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมาร์กซ์ยังเชื่อว่าเป็นยุคสุดท้าย คือเป็นสังคมที่ไม่มี
การขัดแย้งกันทางชนชั้น เป็นสังคมที่ปราศจากชนชั้น (Classless society) ไม่มีกฎหมาย ไม่มีการ
ปกครอง และรัฐจะต้องอันตรธานไป (State will wither away) 

ทฤษฎีปฏิวัติสังคมของมาร์กซ์ ได้มีการนำไปขยายความต่อเติมโดยเลนิน (Lenin) เพ่ือวึ่ง
นำไปประยุกต์ใช้กับประเทศรัสเซีย และเหมา เจ๋อ ตุง (Mao Tse-Tung) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจีน 
ส่วนที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของลัทธิคอมมิวนิสต์นั้น จากการศึกษาวิวัฒนาการของลัทธินี้เป็นที่ยอมรับ
กันว่า วิวัฒนาการของลัทธิคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันเป็นการผสมผสานกันระหว่างความคิดของมาร์กซ์ 
และ เลนิน ที่เรียกกันว่า “ลัทธิมาร์กซิสม์ และเลนินนิสม์” (Marxism and Leninism) 

 
๒ พิสิษฐิกุล แก้วงาม, “ทฤษฎีการเมืองกับการศึกษารัฐศาสตร์”, วารสารทางวิชาการ รัฐศาสตร์ 

กฎหมายและการปกครอง, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๔. (ธันวาคม – มกราคม ๒๕๕๒): ๘๙. 
๓ Daniel Little, The Scientific Marx's work considered as science, (Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 1986), p 244. 



๑๐ 

นอกจากเรื่องของจิตสำนึก๔ในข้างต้น คาร์ล มาร์กซ์ ยังได้มีการศึกษาอุดมการณ์ทาง
ศาสนา ปรัชญาการเมือง และบทบัญญัติของกฎหมาย และสรุปได้ว่า การกำเนิดของความคิดหรือ
จิตสำนึกมาจากการปฏิบัติตัวและการมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงของมนุษย์ไม่ใช่อยู่ตัวคนคนเดียวและ
เกิดเป็นจิตสำนึกข้ึนมาได้ หากแต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ปัจเจกบุคคลและกลุ่มที่มีต่อกันและกัน ดังที่
กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่ามีตัวแปร ๓ ประการ คือ ด้านทักษะบุคคล ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความ
เข้าใจเรื่องประชาธิปไตย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงวิภาษวิธี คือต่างกำหนดซึ่งกันและกัน โดยใน
ระยะแรกจิตสำนึกของมนุษย์นั้น สามารถสะท้อนออกมาจากกิจกรรมในชีวิตของมนุษย์โดยตรงได้ ซึ่ง
ใครทำมาหากินอะไรก็จะมีจิตสำนึกอย่างนั้น เมื่อสังคมได้มีพัฒนาการจนเกิดการแบ่งงานกันออกเป็น
งานที่ใช้แรงกายกับงานที่ใช้สมอง จะเห็นได้ว่าจากจุดนี้เองที่ทำให้จิตสำนึกที่เคยสะท้อนความเป็นจริง
ในชีวิตของมนุษย์ ชีวิตมนุษย์จึงกลายเป็นเครื่องเล่นของระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองไปแล้ว 
เพราะคิดว่าเงินสามารถบ่งการชีวิตมนุษย์ให้ยอมสยบหรือยอมทำงานที่ไหนก็ได้ ที่สามารถทำให้เงิน
เป็นค่าตอบแทน ซึ่งเป็นมาร์กซิสใหม่ กลุ่ม Structural Marxist ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึก
และอุดมการณข์ึ้นมาสองข้อ โดยที่มีลักษณะเชิงลบและเชิงบวก คือ๕ 

๑. อุดมการณ์ ค ือภาพแสดงตัวแทน (Representation) ของความสัมพันธ์แบบ
จินตนาการระหว่างปัจเจกบุคคล กับการดำรงอยู่ที่เป็นจริงของเขา อุดมการณ์ลักษณะนี้จะก่อให้เกิด
เป็นจิตสำนึกที่ผิดพลาด (False Consciousness) มนุษย์จะพบเจออุดมการณ์แบบนี้ในนามของ
อุดมการณ์ทางศาสนา จริยธรรม หรืออุดมการณ์ทางการเมืองฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของ
อุดมการณ์ที่แท้จริง อุดมการณ์แบบนี้ต้องผ่านการตีความจากผู้มีอำนาจหรือตัวแทนของผู้มีอำนาจ 
เช่น นักบวช นักปราชญ์ นักการเมือง ผู้ปกครอง ฯลฯ กลุ่มคนเหล่านี้จะสร้างภาพลวงหรือจินตภาพที่
สามรถทำใหไ้ขว้เขวไปจากความเป็นจริงได้ เพ่ือให้กลุ่มของตนที่ได้ครอบงำชีวิตจิตใจของคนส่วนใหญ่
และจะขูดรีดหรือหาประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นธรรมนี้เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองต่อไป 

๒. อุดมการณ์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุดมคติ (Ideal) หรือมีลักษณะเป็นความคิดหรือจิตใจและ
ปัญญาล้วน ๆ เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในเชิงวัตถุการดำรงอยู่ของอุดมการณ์นั้นมีลักษณะเป็นวัตถุ 
กล่าวคืออุดมการณ์หรือจิตสำนึกจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางการผลิตของมนุษย์ และความสัมพันธ์
ทางชนชั้นของมนุษย์นั่นเอง Lukacs มาร์กซิสรุ่นใหม่ เป็นอีกผู้หนึ่งกลุ่มที่ให้ความสนใจในแนวคิดที่
คิดถึงเรื ่องจิตสำนึก จะเห็นว่าจิตสำนึกไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของโครงสร้างส่วนล่าง ซึ่งเป็น
บทบาทท่ีรองรับการกระทำเท่านั้น แต่จิตสำนึกก็ยังมีบทบาทที่สามารถเป็นตัวกระทำหรือ Action ใน

 
๔ กาญจนา แก้วเทพ, “อุดมการณ์ : แนวคิดและบทวเิคราะห์”, วารสารทางวิชาการ เศรษฐศาสตร์

การเมือง, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๕): ๓๔-๓๙. 
๕ พิสิษฐิกุล แก้วงาม, “ทฤษฎีการเมืองกับการศึกษารัฐศาสตร์”, วารสารทางวิชาการ หลักสูตร

สาขาวิชารัฐศาสตร์ กฎหมายและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๒): ๖๑. 



๑๑ 

ปฏิบัติการทางสังคมได้ด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมต้องดำเนินไปพร้อม ๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงจิตสำนึกที่ไม่ใช่ต้องเป็นอะไรไปก่อน แล้วอีกอย่างจะเปลี่ยนตาม ลูคัช ได้แบ่งจิตสำนึก
ของบุคคลออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้๖ 

๑. จิตสำนึกแบบจิตวิทยาหรือจิตสำนึกแบบทันทีทันใดเป็นจิตสำนึกที่เกิดขึ้นเองโดย
อัตโนมัติและเป็นไปตามธรรมชาติ โดยมองเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวในระยะใกล้ เช่น ความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจิตสำนึกชนิดนี้มีทั้งแบบที่เป็นปัจเจกชนเอง และของมวลชนโดยส่วนรวม 

๒. จิตสำนึกของชนชั ้นหรือจิตสำนึกทางสังคม มีจิตสำนึกประเภทนี้เกิดขึ้นได้ด้วย
ปฏิบัติการที่มีความตั้งใจของมนุษย์เท่านั้น เช่น การป้องกันผลประโยชน์โดยส่วนรวมของกลุ่มหรือ
ของประเทศชาติ ได้มีการยกระดับจิตสำนึกชนิดแรกมาเป็นชนิดหลังนี้จะต้องใช้เวลาต้องมีการสั่งสม
ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของสื่อที่เป็นตัวกลาง กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์เท่านั้น ลูคัช ยังเห็นว่า
เนื่องจากมนุษย์มีอัตวิสัยในทางประวัติศาสตร์ (Historical Subjectivity)  

ดังนั้นเมื่อใดที่มนุษย์มีการถูกบีบบังคับให้ตกอยู่ในสภาพเสมือนวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่ง ลูคัช 
เรียกว่า Reification (มาร์กซ์ ใช้คำว่า Alienation และ Fetishism) หรือถูกทำให้รู ้สึกคิด“ราวกับ
ไม่ใช่คน” ถ้ามนุษย์จะเกิดการต่อสู้ขึ้น เพื่อยืนยันศักดิ์ศรีหรืออัตวิสัยทางประวัติศาสตร์ของเขาขึ้นมา
ได้ เช่น การเกิดกบฏชาวนา ขบวนการสตรี เป็นต้น เนื่องจากในความสัมพันธ์กันของมนุษย์นั้น มนุษย์
ไม่สามารถกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้ซึ่งบางอย่างถูกกำหนดมาแล้วจากประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นจากการที่
มนุษย์ได้ถูกครอบงำหรือถูกทำให้เป็นเหมือนวัตถุไม่สามารถมีความรู้สึกจริง ๆ แต่กับสิ่งรอบข้างได้
จิตสำนึกที่ถูกครอบงำนี้เป็นอันเดียวกันกับจิตสำนึกที่ผิดพลาดดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น แต่ลูคัช 
ก็ยังมองว่าจิตสำนึกของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการที่มีการยกระดับจิตสำนึกซึ่ง
อาศัยปัจจัย ดังนี้ 

๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ซึ่งอาจทำให้บุคคลรับรู้ถึงความจริงที่ซ่อนเร้น 
๒. เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ และการถ่ายทอดอุดมการณ์ 
๓. เกิดจากปัจจัยฉับพลัน เช่น ภาวะสงคราม กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก เมื่อมีโอกาสได้เข้า

ร่วมการต่อสู้ที่เป็นจริง 
๔. การมีโอกาสติดต่อกับกลุ่มภายนอก เช่น การดูงาน การฝึกอบรมกับกลุ่มภายนอกเป็น

การช่วยเพิ่มการรับรู้ที่กว้างขึ้น 
ดังนั้นแนวคิดเรื่องจิตสำนึกตามแนวทางของมาร์กซ์ จะเห็นได้ว่า จิตสำนึกจะพัฒนาก็

ต้องมีพื้นฐานในเรื่อง ด้านทักษะบุคคล ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย 

 
๖ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, อุดมการณ์การเมือง และวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญการพิมพ์, 

๒๕๕๔), หน้า ๘๗. 



๑๒ 

ของคนเรานั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันในเชิงลักษณะที่ต่างกำหนดซึ่งกันและกัน ซึ่งเรียกว่าความสัมพันธ์
กันในเชิงวิภาษณ์วิธี (Dialectic Relationship) จิตสำนึกเป็นความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของมนุษย์ใน
เรื่องต่าง ๆ ที่ติดตัวมาซึ่งจะสะท้อนออกมาจากกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ แต่เมื่อ
มนุษย์ถูกปลูกฝังจากการจัดองค์กรทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ แล้วจะทำให้จิตสำนึกถูกชี้นำและปิด
กั้นไม่ให้รู้ถึงความเป็นจริง และประสบการณ์ที่แท้จริงของตนกลายเป็น “จิตสำนึกท่ีผิดพลาด” ขึ้นมา
ได้ และยังสรุปไว้อีกว่า มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวิธีวิทยาในการศึกษาจิตสำนึก กล่าวคือ เมื่อจิตสำนึก
เป็นเรื ่องทางความคิดเราจะใช้หรือศึกษาอะไรที ่เป็น “ภาพแทน” (Representation) จิตสำนึก
ประเด็นพิจารณาข้อนี้ทำให้ต้องย้อนกลับไปมองหาแนวคิดของ Lukace อีกครั้งที่และเขาได้แยก
จิตสำนึกทางการเมืองออกเป็น ๒ ระดับ ซึ่งทั้งสองระดับนี้มีภาพแทนจิตสำนึกที่แตกต่างกันใน
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้เขียนจะมองจิตสำนึกทางการเมืองในระดับแรก คือมองว่าเป็น “ทัศนคติทางการเมือง” 
ทัศนคติในที่นี้ก็จะเทียบได้กับระดับที่หนึ่งคือ จิตสำนึกแบบจิตวิทยาหรือจิตสำนึกแบบทันทีทันใด ซึ่ง
เป็นจิตสำนึกที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและเป็นไปตามธรรมชาติ จะมองเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ระยะใกล้ เช่น ความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจิตสำนึกชนิดนี้มีทั้งปัจเจกชน และของมวลชน
โดยส่วนรวมในงานวิจัยชิ ้นนี ้ผู ้ว ิจัยจะมองจิตสำนึกทางการเมืองผ่านทัศนคติทางการเมืองของ
ประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเกิดขึ้นของจิตสำนึก ดังจะ
ได้อธิบายโดยลำดับดังต่อไปนี้ 

การสร้างจิตสํานึกแบบประชาธิปไตย 
มีทฤษฎีการเมืองอย่างหนึ่งที่ได้กล่าวว่า๗ ความมั่นคงของระบบการปกครองแบบหนึ่ง

แบบใดย่อมขึ้นอยู่กับการที่คนในสังคมนั้นมีจิตใจที่จะส่งเสริมต่อการปฏิบัต ิให้เป็นไปตามการปกครอง
แบบนั้น ทั้งนี้ไมว่่าจะเป็นเรื่องระบบประชาธิปไตยในสหรัฐฯ หรือเป็นระบบเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์
ในโซเวียตรัสเซียดังนั้น การปกครองแบบประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อคนส่วนมาก
ทั้งที่เป็นฝ่ายปกครองครองและฝ่ายผู้อยู่ใต้การปกครอง จะมีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยปัญหาที่มีการ
หยิบยกขนมาพิจารณาอยู่เสมอก็คือการมีวัฒนธรรมทางการเมืองหรือการมีจิตใจแบบประชาธิปไตย มี
ลักษณะอะไรบ้างจากผลของการศึกษาวิจัยของนักรัฐศาสตร์ พอจะสรุปลักษณะของการมีจิตใจแบบ
ประชาธิปไตยได้ดังนี้ 

 
๗ สุพร แสงแก้ว, การเสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ ่นและผู้บริหารท้องถิ ่น ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร , วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิตการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.๒๕๕๔), หน้า ๒๖-๒๘. 



๑๓ 

 ประการแรก คนส่วนใหญ่ในสังคมต้องมีจ ิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยคือมีความต้องการปกครองแบบนี้มากกว่าปกครองแบบอื่น รวมทั้งต้องเห็นด้วยกับ
หลักการปกครองแบบนี้ที่ว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

ประการที่สอง ทั้งผู้นําและประชาชนจะต้องยึดมั่นในความสําคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 
จะต้องเชื่อมั่นในความเสมอภาคของบุคคล รวมทั้งรู้จักเคารพเสรีภาพของผู้อื่นในการพูดในการแสดง
ความคิดเห็นและในการแสดงออก แม้ว่าสิ่งนั้นจะคัดค้านหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นหรือรสนิยมของ
ตนก็ตาม 

ประการที่สาม คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องเคารพในกติกาของการปกครอง
แบบนั้น คือถ้าใช้วิธีตัดสินปัญหาด้วยเสียงข้างมาก โดยมีการข้อผูกพันที่จะต้องมีการปฏิบัติตามจาก
ทุกฝ่าย ส่วนขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองสิทธิของฝ่ายที่เสียงข้างน้อย ทั้งนี้เพ่ื อประกันว่าการ
แก้ปัญหานั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และให้เป็นไปตามหลักที่ว่าแต่ละคนมีสิทธิมีเสียง
เท่ากัน ส่วนบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากก็จะถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือจะขจัดออกนอกสังคม
ไม่ได้ เช่น จะห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายนั้นไม่ได้ ยิ่งกว่ านั้นกติกาของการปกครองแบบนี้ยัง
รวมถึงการปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม การยึดถือระเบียบวิธีการตามกฎหมายและการเคารพสิทธิของ
บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยยุติธรรม 

ประการที่สี่ คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยจะต้องสนใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครองโดยติดตามข่าวสารของบ้านเมือง พูดคุยถึงปัญหาของบ้านเมืองกับผู้อ่ืนและ
พยายามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือในหารกำหนดนโยบายของทางราชการ เช่นการออกเสียง
เลือกตั้ง เป็นต้น 

ประการที่ห้า คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องมีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของ
ตนและความเชื ่อมั่นในตนเอง หน้าที ่พลเมืองเหล่านั ้นได้แก่ การปฏิบัติเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ดีการปฏิบัติตามกฎหมาย การเสียภาษี การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและการออก
เสียงเลือกตั้งเป็นต้น ยิ่งกว่านั้นยังจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของ
ตนจะได้ผล 

ประการที่หก คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยจะต้องมองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจในตัว
ผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่หรือสถาบันของทางราชการ 

ประการที่เจ็ด คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยจะต้องรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมี
เหตุผล และในทางสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ ่งต่อการใช้อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานทาง
ราชการ 

ประการสุดท้าย จะต้องไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการได้แก่สิ ่งต่อไปนี ้ คือการมองความ
รับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ผู้นำการชอบใช้อำนาจเด็ดขาด การอ่อนน้อมยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจ 



๑๔ 

การนิยมระบบเจ้าขุนมูลนายการที่ไม่ยอมรับความเสมอภาค การที่ไม่ยอมรับความแตกต่างของผู้อ่ืน
ในการที่ใช้สิทธิเสรีภาพของเขา การยึดมั่นในค่านิยมแบบเดิม รวมทั้งการมีความคิดอ่านที่ตรงข้าม
จิตใจแบบประชาธิปไตยท่ีกล่าวมาแล้ว 

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การปกครองแบบนี้ดำรงอยู่ได้ก็คือการที่บุคคลใน
สังคมมีจ ิตใจเป็นประชาธิปไตยซึ ่งได้แก่ การยึดมั ่นในหลักและกติกาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย การเคารพในศักดิศรี ความเสมอภาค และเสรีภาพของบุคคล ความสนใจที่จะมีส่วน
ร่วมในการปกครองสำนึกในหน้าที่พลเมือง การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ ความไว้วางในผู้อื่นและการไม่มีจิต
ในเป็นแบบเผด็จการแม้ว่าประชาธิปไตยจะมิใช่ระบบการปกครองที่ดีที่สุดจะช่วยแก้ปัญหาสำคัญ ๆ 
ของสังคมให้หมดสิ้นไปได้อย่างรวดเร็วทันใจก็นับว่าเป็นระบบการปกครองที่มีกลไกทางการเมืองที่จะ
ประกันได้ว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นจะเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสม ยิ่งกว่านั้นยังเป็นระบบที่ให้ความ
คาดหวังต่อประชาชนในการปกครองตนเองในการแสวงหาความเจริญและในการแสวงหาความสุขใน
การดำรงชีวิต๘ 

เราจะเห็นได้ว่า ความสำเร็จของการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมี
รัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง หรือการมีสมาชิกสภานิติบัญญัติเท่านั้น เพราะย่อมไม่เป็นการยากที่จะ
กำหนดหลักการวิธีการและความมุ่งหมายในการปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างที่เป็นทางการเช่น 
ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ส่วนที่จะมีผลในทางปฏิบัติหรือไม่อยู่
ก็ขึ้นอยู่ที ่คนผู้ปฏิบัติว่ามีจิตใจที่สนับสนุนมีหลักการ มีวิธีการ และมีความมุ่งหมายดังกล่าวอย่าง
แท้จริงมากน้อยเพียงใด ข้อสำคัญคือเขาต้องมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยด้วยและปัญหานี้จึงเป็นความ
รับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันสร้างจิตใจแบบประชาธิปไตยให้มีการเกิดขึ้นกับตัวบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ทำของสังคมก่อนอ่ืนเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ทำของสังคมก่อนอ่ืนใด 

จิตสำนึกประชาธิปไตยมีลักษณะจิตใจที ่เป ็นประชาธิปไตยหรือการมีว ัฒนธรรม
ประชาธิปไตย พอจะแยกออกได้ดังนี้๙  

๑) จิตสำนึกและศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีคำกล่าวว่า ระบบ
ประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดี แต่เป็นระบบที่ทางานได้ผลหรือเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุด โดย
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ระบบประชาธิปไตยมีทั้งจุดดีจุดเสียไม่ใช่เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ เพราะบางครั้ง
เสียงส่วนใหญ่อาจจะผิด แต่ถ้าเมื่อเทียบกับระบบอ่ืน ๆ แล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นระบบทางการเมือง
การปกครองที่เลวน้อยที่สุด และความศรัทธาต่อระบบจึงเป็นเรื ่องสำคัญ เพราะความศรัทธาจะ

 
๘ อนันต์ เกต ุวงศ์ , การศ ึกษาเร ื ่องทฤษฎีการพัฒนาและการวางแผนพัฒนาการเม ือง , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๘. 
๙ลิขิต ธีรเวคิน , “จิตสำนึกทางการเมือง” , สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครอง ,       

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๙-๑๒. 



๑๕ 

นำไปสู่ความเชื่อมั่นว่า ทั้งนี้ก็ต่อเนื่องจากเป็นระบบที่ทางานได้ผลและก่อความเสียหายน้อยที่สุด 
เพราะเป็นระบบที่มีการประชุมต่อรองหาข้อยุติ และเคารพในหลักการแห่งสิทธิเสรีภาพ ด้วยเหตุนี้
จิตสำนึกและศรัทธาในระบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะในหมู่ผู้นำเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่ง  

๒) จิตสำนึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ จิตสำนึกในเรื่องเสรีภาพ เป็นหัวใจสำคัญของลักษณะ
จิตใจของประชาธิปไตย ทั้งนี้เป็นเพราะสิทธิเสรีภาพคือฐานสำคัญของระบบเสรีประชาธิปไตยเป็น
สิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ ของมนุษยชาติที่เป็นเสรีชนใครจะมาบังคับตัดทอนลงมิได้ 

๓) จิตสำนึกในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้ อื่น ผู้มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตยจะต้องพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองอันชอบธรรม 

๔) จิตสำนึกในเร ื ่องเส ียงส่วนใหญ่ และสิทธิเส ียงส่วนน้อย (Majority rule and 
minority right) หลักการตัดสินข้อขัดแย้งและหาข้อยุติในระบอบประชาธิปไตย การลงคะแนนเสียง
และใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์การตัดสิน 

๕) จิตสำนึกในความเสมอภาค ประชาธิปไตยหมายถึงอำนาจของประชาชน โดย
ประชาชนส่วนเป็นใหญ่ประชาชนหมายถึงประชาชนทุกคนไม่ใช่ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

๖) จิตสำนึกในความยุต ิธรรม ความยุต ิธรรม การเคารพกติกา ความมีใจนักเลง        
(ไม่ใช่นักเลงหัวไม้ หรืออันธพาล) จิตใจนักกีฬา เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการของระบบ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะ ความแย้งต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นจะหาข้อยุติไม่ได้ ถ้าไม่ได้ตั้งอยู่บนฐาน
ความยุติธรรม 

๗) จิตสำนึกในการคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ จิตใจที่เป็นประชาธิปไตย
จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ของสังคมและประเทศชาติไม่มุ่งมั่นเฉพาะผลประโยชน์
ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ 

๘) จิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบและมีวินัยประชาธิปไตยไม่ใช่มีแต่
การอ้างสิทธิเสรีภาพ แต่ต้องมีการสร้างจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบ การเคารพกฎระเบียบและมี
วินัย 

๙) จิตสำนึกในความอดทนอดกลั ้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที ่แตกต่างกัน 
ประชาธิปไตยทำให้เราได้ใช้สิทธิเสรีภาพได้ ก็แปลว่าผู้อื่นควรมีสิทธิเสรีภาพได้ด้วยเช่นกัน เราไม่มี
สิทธิห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น หรือมีพฤติกรรมอันใด ถึงแม้เราไม่จะ
ชอบ หรือไม่เห็นด้วยก็ตาม 

๑๐) จิตสำนึกในหลักนิติธรรม (rule of law) หลักนิติธรรมคือหลักการอันถูกต้องทาง
กฎหมายทั้งในแง่หลักการ กระบวนการตรากฎหมาย และการบังคับกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งหลัก
นิติธรรมคือ การใช้หลักกฎหมายเป็นฐานในการปกครองไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจของคนที่อยู่ใน
อำนาจโดยใช้อำนาจของผู้นำเป็นหลักโดยที่เรียกว่า การปกครองโดยคน เป็นหลักนิติธรรม 



๑๖ 

จิตสำนึกทั ้ง ๑๐ ข้อ คือลักษณะจิตใจที ่ประชาธิปไตยเป็นรากฐานของการพัฒนา
วิญญาณประชาธิปไตย และพัฒนาระบบประชาธิปไตยหรือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

การปลูกจิตสำนึกทางการเมือง 
ปัญหาความขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองในประเทศ๑๐ ส ่วนใหญ่เกิดจากการที่

ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื ่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีพอ ระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่เพียงการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการปลูกจิตสำนึก
ทางการเมืองที่ถูกต้องและชอบธรรมด้วย แตจุ่ดอ่อนในระบอบประชาธิปไตย ก็ข้ึนอยู่ที่ระดับความคิด
และระดับการศึกษา ที่ยังไม่ได้ให้การศึกษาแก่ประชาชน ทำให้ไม่มีความเข้าใจระบอบการเมืองอย่าง
แท้จริงว่าระบอบการเมืองที่ดีที่ถูกต้องและชอบธรรมว่ามีลักษณะเป็นอย่างใดการที่พรรคการเมือง
พรรคหนึ่งประสบชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลโดยการอ้างการมีเสียงข้างมากในสภา
ผู้แทนราษฎร โดยไม่ยินยอมให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลจึงทำให้ระบอบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยถึงทางตันที่ไม่มีทางออกและได้นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมจนเกิดความ
แตกแยกอย่างรุ่นแรง ระหว่างประชาชนฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลและฝ่ายที่ออกมาคัดค้านต่อต้าน
รัฐบาล 

นักการเมือง๑๑ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นทั้งในอดีตและปัจจุบันบางกลุ่ม ก็ยังได้
พยายามใช้อำนาจทางการเมืองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพรรคพวกในทางที่มชิอบ 
โดยอาศัยช่องว่างของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่มีช่องโหว่ เพราะรัฐธรรมนูญบางฉบับได้ให้อำนาจแก่
ผู้บริหารพรรคการเมืองมากเกินไปทำให้ผู้นำพรรคการเมืองนั้นมีอำนาจบังคับ ส.ส.ของพรรคได้อย่าง
เด็ดขาดจนทำให้กลายเป็นเผด็จการในระบอบประชาธิปไตยการแก้ไขไม่ให้ผู้นำและนายทุนพรรค
การเมืองมีอำนาจมากเกินไปก็คือจะต้องกระจายอำนาจทางการเมืองออกไปสู่ประชาชนในทุก ๆ กลุ่ม
ของสังคม และควรยกเลิกเงื่อนไขจำนวนสมาชิกพรรคและจำนวนสาขาพรรค ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องมีงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในทางด้านการศึกษาในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง    
โดยต้องปลูกฝังกระบวนการรับรู้ของประชาชนตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนเช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศ 

ประการสำคัญทีสุ่ดในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ความโปร่งใสในการบริหารไม่ว่าจะเป็น
การเมืองในระดับท้องถิ ่นหรือในระดับชาติ ในการใช้จ่ายงบประมาณตามกำหนดนโยบายของ

 
๑๐ วรินทร นามพิกุล, จิตสํานึกทางการเมืองของประชาชนกับการตัดสินใจเลือกตังนายก อบต. 

และสมาชิกสภาอบต ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี, (ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓), หน้า ๖๗. 
๑๑ ปัญญา อุดชาชน, อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพรส, ๒๕๕๖), หน้า ๔๐-

๔๒. 



๑๗ 

นักการเมืองทุกครั้งจะต้องให้ประชาชนผู้ที่เสียภาษีได้รับทราบและมีการชี้แจงที่มาของนโยบายการใน
ใช้เงินโดยงบประมาณที่นำไปใช้นั้น  

จิตสำนึกกับทัศนคติทางการเมือง 
นิยามถึงความหมายของผู้วิจัยได้ให้ความหมายคำว่า “ทัศนคติ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า

“Attitude” มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Aptus” แปลว่า โน้มเอียง เหมาะสม มีผู้ใช้คำอื่นใน
ความหมายเดียวกันเช่น “เจตคติ” หรือ“เจตนคติ” นอกจากนั้น ได้มีผู้เชี่ยวชาญให้คำจำกัดความไว้
หลายท่าน ดังนี้ 

โดยให้ความหมายว่าทัศนคติ๑๒ คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่ได้รับหรือเรียนรู้มาจน
กลายเป็นแบบอย่างให้บุคคลนั้นมีปฏิกิริยาหรือแสดงออก ทั้งในทางที่สนับสนุนและต่อต้านกับบางสิ่ง
บางอย่าง ซึ่งเป้าหมายที่บุคคลมีปฏิกิริยาด้วยนั้นอาจเป็นทางได้ท้ังทางบวกและทางลบ 

มีการสรุปเกี่ยวกับทัศนคติไว้๑๓ ดังนี้ 
๑. เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจ คือเป็นเรื่องราวของการจัดระเบียบความรู้สึกนึกคิดของ

บุคคลที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ 
๒. ไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่กำเนิดแต่เกิดจากการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ที่ตัวเอง

เคยได้สัมผัสมาซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะเกิดการเรียนรู้จนกลายเป็นทัศนคติ 
๓. เป็นสิ่งที่มีลักษณะความมั่นคงถาวร คือ เมื่อเกิดเป็นทัศนคติภายในจิตใจของมนุษย์

แล้วสิ่งนี้จะอยู่ในลักษณะความมั่นคงถาวร และจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสิ่งที่มากระตุ้น 
เพราะทัศนคติที่เกิดขึ้นมานั้นจะเกิดขึ้นอย่างมีระบบ ดังนั้นหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องผ่านระบบ
เหมือนดังเช่นการเริ่มต้นที่จะมีทัศนคตินั้น ๆ เกิดข้ึนอาจจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

๔. เป็นสิ่งที่มีความหมาย ซ่ึงสามารถอ้างอิงถึงตัวบุคคลและสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ๆ คือไม่ได้
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในแต่ถ้าหากเกิดจากกการก่อตัวจากการเรียนรู้ของมนุษย์จากสิ่งที่มีตัวตน
หรืออ้างอิงได้ เช่น กลุ่มคน สถาบัน เรื่องราวทางสังคม เป็นต้น 

 
 
 

 
๑๒ ทิตยา สุวรรณชฎ, ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, ๒๕๕๖), หน้า ๘. 
๑๓วัฒนา ศรีสัตย์วาจา, ทัศนคติในแนวโน้มต่อการแสดงออก, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, ๒๕๕๗), 

หน้า ๔๕. 



๑๘ 

แหล่งที่มาของทัศนคติ 
แนวความคิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทัศนคติมีมากมายหลายประการ ซึ่งมีการสรุปได้

ดังนี้ได้สรุปแนวคิดของ Foster ไว้ว่า ทัศนคติเกิดจากสาเหตุ ๒ ประการคือ๑๔ 
๑. เกิดจากการได้สัมผัสโดยตรงจากประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวไม่ว่า

จะเป็นบุคคล สภาวะแวดล้อมเหล่านี้เรียกว่า ประสบการณ์ทางตรง (Direct experiences) และอีก
อย่างคือ เกิดจากการได้รับรู้มาอีกต่อหนึ่ง คือไม่ได้มีการสัมผัสประสบการณ์นั้นโดยตรงแต่เรียนรู้มา
จากผู้อื่นอีกที เรียกว่า ประสบการณ์ทางอ้อม ( Indirect experiences) ดังนั้นบุคคลจะไม่มีทัศนคติ
ต่อสิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ 

๒. เกิดจากค่านิยมและการตัดสินเชิงคุณค่า (Value judgment) เพราะกลุ่มคนแต่ละ
กลุ่มมีการให้คุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน สิ่งเดียวกันแต่กลุ่มคนแต่ละกลุ่มอาจจะให้คุณค่าที่
ต่างกันก็เป็นได้ ดังนั้นการที่บุคคลใดจะมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อสิ่งใด ๆ ก็ย่อมขึ้นอยู่กับค่านิยม
วัฒนธรรมของกลุ่มคนนั้น ๆ 

แนวคิดของ Allport๑๕ กล่าวถึงแหล่งที่มาของทัศนคติไว้ว่า 
๑. เกิดจากการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของสังคม และนำ เอาสิ่ง

ที่เรียนรู้เหล่านั้นมาเป็นรากฐานของทัศนคติ 
๒. เกิดจากการแบ่งแยกความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ของตนเอง เช่น เด็กที่ได้รับการ

เลี้ยงดูมาดีมักมองโลกในแง่ดี เป็นต้น 
๓. เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับมาจากเดิม ถ้าเคยได้รับประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดี

เกี่ยวกับเรื่องใด ก็จะจำฝังใจจากลายเป็นทัศนคติต่อสิ่งนั้น ๆ 
๔. เกิดจากการเลียนแบบ เช่น การที่เด็ก ๆ ในครอบครัวมีการเลียบแบบผู้ใหญ่ใน

ครอบครัวและเมื่อเห็นว่าผู้ใหญ่มีทัศนคติต่อสิ่งใด ๆ เป็นเช่นไรเด็กก็จะเลียนแบบและมีทัศนคติต่อสิ่ง
นั้น ๆ ไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ใหญ่ด้วยและกล่าวว่ามีปัจจัยหลายประการที่ทำให้เกิดทัศนคติ  

๓. ความต้องการให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนา บุคคลจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่ ทำให้ตนเองสม
ปรารถนา แต่ถ้าหากสิ่งใดทำให้เขาไม่ได้ตามที่ใจปรารถนา เขาก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น ๆ ซึ่งมี
การเกิดทัศนคติโดยมีการสรุปไว้ดังนี้ 

 

 
๑๔สุนทร เฉลิมเกียรติ, แนวคิดของ Foster, (กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า 

๖๗. 
๑๕ Allport Gordon, " Attitudes in A Handbook of Social Psychology", ( Murchison 

Worcester, MA: Clark University Press, 1935), pp 789–844.  
 



๑๙ 

การเกิดทัศนคติได้ ๔ ประการ คือ๑๖ 
๑. ประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Specific experience) เป็นประสบการณ์ที่บุคคลได้พบ

กับเหตุการณ์นั้นมาด้วยตนเอง ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดีต่อสิ่งใด ๆ  
๒. การติดต่อสื ่อสารกับบุคคลอื ่น (Communication from others) การสื ่อสารกับ

บุคคลอื่นจะทำให้ได้รับทราบทัศนคติของบุคคลอื่น ๆ  
๓. รูปแบบ (Models) เมื่อเห็นรูปแบบต่าง ๆ ในสังคมถ้าหากเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็จะเกิด

การรับมาและปฏิบัติตามจนกลายเป็นทัศนคต ิ
๔. ปัจจัยด้านสถาบัน (Institutional factors) สถาบันต่าง ๆ ในสังคมสามารถก่อให้เกิด

ทัศนคติส่วนบุคคลได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน วัด ครอบครัว หน่วยงาน สมาคมหรือ องค์กรต่าง 
ๆ หากสถาบันเหล่านั้นชี้นำไปในทิศทางใด ผู้ที่อยู่ในสถาบันก็มักจะมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน 

สิ่งท่ีก่อให้เกิดการสร้างทัศนคติไว้ดังนี้๑๗ 
๑. วัฒนธรรม (Culture) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างทัศนคติของตัวบุคคล

เพราะวัฒนธรรมจะอยู่กับตัวบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย จะถือว่าเป็นสิ่งที่มีความใกล้ชิดกับชีวิตของ
มนุษย์มากพอสมควร 

๒. ครอบครัว (Family) เนื่องจากมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา จะต้องเกิดมาจากครอบครัว
ดังนั้น จึงจะถือไดว้่าครอบครัวนั้นมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการสร้างทัศนคติ  

๓. กลุ่มเพื่อน (Peer group) ถือเป็นอีกกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติของมนุษย์
เช่นกัน เพราะบุคคลต้องการการยอมรับจากเพ่ือนฝูงหรือคนรอบข้าง ดังนั้นในบางครั้งก็อาจจะต้องมี
ทัศนคติบางอย่างที่ตรงกันเพื่อทำให้เกิดการยอมรับเกิดขึ้น 

๔. บุคลิกภาพ (Personality) การที่บุคคลมีบุคลิกภาพที่เหมือนหรือแตกต่างกัน ก็มักจะ
ส่งผลทำให้เกิดการสร้างทัศนคติที่แตกต่างกันไปด้วยประโยชน์ของทัศนคติ 

มีการกล่าวถึงประโยชน์และหน้าที่ของทัศนคติไว้ ดังนี้ 
๑. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับตัวของมนุษย์ และใช้เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจำวันของมนุษย์ 

 
๑๖สุชา จันทร์เอม, การสร้างทัศนคติ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 

๔๔. 
๑๗ โสภา ชูพิกุลชัย, “การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรม ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมของ

ครอบครัวไทย ที่มีผลต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตร: ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร”, สารนิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิตการปกครอง, (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, ๒๕๕๓), หน้า ๖๕. 



๒๐ 

๒. ใช้ในการป้องกันหรือปกป้องสภาพจิตใจของมนุษย์ เพราะความคิดหรือความเชื่อ
บางอย่างสามารถทำให้มนุษย์รู้สึกสบายใจ จึงสร้างทัศนคติเช่นนั้นขึ้นมาเพ่ือปกป้อง ส่วนจะผิดจะถูก
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

๓. ทำหน้าที่แสดงค่านิยมให้คนเห็นหรือสังคมภายนอกได้รับรู้ เกี่ยวกับตัวตนของบุคคล
นั้น ๆ ผ่านทางทัศนคติ 

๔. ให้คุณประโยชน์ทางความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย ์
๕. ช่วยให้บุคคลมีหลักการและกฎเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรม เพราะการที่บุคคลยังมี

ทัศนคติต่อบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมเช่นไร ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถประเมิน
และตัดสินใจได้ว่า ตนเองควรจะมีประพฤติอย่างใดจึงจะเหมาะสมและถูกต้องจากคำอธิบายที่ผู้วิจัย
ได้พยายามนำเสนอมาได้ทั้งในเรื่องของจิตสำนึกทางการเมืองและทัศนคติทางการเมืองในข้างต้น ใน
งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ให้นิยามคำว่า จิตสำนึกทางการเมือง ว่าหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ต่อสิ่ง
เร้าทางการเมือง ระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านการสั ่งสมจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
ความรู้สึกเชิงประเมินค่านี้เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ และมนุษย์ก็จะไม่มีทัศนคติต่อสิ่งที่ไม่เคยมี
ประสบการณ ์

จากนิยามความหมาย ว่าแนวคิดเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมือง๑๘และแนวคิดทัศนคติ
ทางการเมืองที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ทัศนคติทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด
จิตสำนึกทางการเมือง จากนิยามของทัศนคติที่จะเน้นว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเชิงประเมินค่า
ต่อสิ่งที่ต้องสั่งสมหรือพบเจอมาจากการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เน้นว่ามนุษย์จะไม่มีทัศนคติ
ต่อสิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับจิตสำนึกทางการเมืองที่จะเน้นในเรื่องความรู้สึกนึก
คิดของมนุษย์เช่นกัน ที่เน้นก็เพราะว่าจิตสำนึกจะเป็นอย่างไร ก็ย่อมสะท้อนมาจากกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันนั้นใครประกอบอาชีพหรือทำมาหากินอย่างไรก็จะมีจิตสำนึกอย่างนั้น เช่น คนที่ เป็น
ชาวนาก็จะมีจิตสำนึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทำนา ก็จะไม่มีทางที่จะมีจิตสำนึกเป็นข้าราชการไปได้ นี่
เป็นการมองของแบบ คาร์ล มาร์กซ์ แต่ก็มีข้อโต้แย้ง เช่น เรื่องของกลุ่มผู้มีรสนิยมสูงแต่มีรายได้ต่ำ 
เป็นต้น เพื่อให้เห็นนิยามที่ชัดเจนของคำว่า จิตสำนึกทางการเมือง จึงก่อให้เกิดประเด็นที่จะเป็นข้อ
ถกเถียงกันที่สำคัญ ๒ ประการคือ 

ประการแรกคือ จิตสำนึกทางการเมืองจะแทนด้วยอะไร มีอะไรเป็นเครื่องชี้ได้ว่าเป็น
จิตสำนึก จากที่ได้อธิบายไปแล้วว่าจะนำทัศนคติทางการเมืองมาอธิบาย ดังนั้นจิตสำนึกทางการเมือง 
จะทดแทนด้วยระดับของทัศนคติทางการเมืองของประชาชน โดยประเด็นสำคัญที่จะอธิบายให้เห็นถึง

 
๑๘นพมาศ ธีรเวคิน, แนวคิดของ Katz, (กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๘-

๑๒๓. 



๒๑ 

ระดับจิตสำนึกคือ เรื่องของความคิดความเชื่อในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในเรื่องสิทธิ
หน้าที่ของประชาชนตามกฎหมาย และเรื่องการคอรัปชั่น ถ้าหากมองในมุมของแนวคิดเรื่องจิตสำนึก
ที่ผิดพลาด จะเห็นว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ได้ศึกษาไว้เกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ
จิตสำนึกที่แท้จริงของประชาชน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ พบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
พฤติกรรมทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกล่าวคือ ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนดังกล่าวส่วน
ใหญ่เริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมืองที่มากขึ้น โดยนำมาประกอบกับตัวผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งของตน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวต่างจากเดิมที่ผู้มีสิทธิลงคะแนน
สนใจตัวบุคคลแล้ว ผู้สมัครก็เป็นสำคัญมากกว่านโยบายของพรรคการเมือง อันส่งผลมาจากความ
พอใจหรือความเชื ่อมั ่นในการดำเนินงานของรัฐบาลจากตัวอย่างงานวิจัยในข้างต้นชี ้ให้เห็นว่า 
จิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมที่มีความคิดเห็นและคล้อย
ตามหน่วยงานภาครัฐ และยังแสดงออกในสิ ่งที ่ตัวเองคิดว่าถูกต้องเพราะถูกปลูกฝังมาเช่นนั้น          
แต่ปัจจุบันประชาชนได้คิดและตระหนักเองมากขึ้นในการที่จะแสดงออกทางการเมืองในด้านต่าง ๆ 
แม้แต่การเลือกตั้งที่ไม่เคยเลือกเพราะความใกล้ชิดหรือระบบอุปถัมภ์ก็เปลี่ยนมาเป็นเห็นนโยบายเป็น
สิ่งสำคัญกว่า นอกจากนั้นชาวบ้านก็ยังกล้าวิจารณ์การทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และยังมีความ
กล้าแสดงความเห็นต่างกับนโยบายหรือสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่ถูกต้อง และยังได้เปิดใจรั บฟังข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ มากข้ึนจึงอาจจะกล่าวได้ว่า จิตสำนึกท่ีผิดพลาดที ่มาร์กซ์ ได้กล่าวไว้ในตอนต้นอาจจะ
ไม่มีคำอธิบายที่เพียงพอว่า การแสดงออกของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับภาครัฐนั้น
เกิดจากจิตสำนึกที่ผิดพลาดได้ เพราะงานวิจัยหลายชิ้นก็มีออกมาให้ความเห็นแล้วว่า ประชาชน
สามารถคิดเองได้มากกว่าที่ภาครัฐหรือสังคมภายนอกมองเข้ามามากกว่า 

ประการที่สองในประเด็นที่ว่า จิตสำนึกทางการเมืองดังกล่าวจะกำหนดการกระทำของ
มนุษย์หรือไม่นั้น ในส่วนนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยที่เขียนชัดเจนออกมารองรับ แต่จากการศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านความรู้ การมีส่วนร่วม ทัศนคติ และประสบการณ์ธรรมาภิบาลท้องถิ่นก็
พอจะสรุปได้ว่า สิ่งเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลได้รับรู้และได้เข้าร่วมมีทั้ง
ทัศนคติใน หรือเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ เช่น งานของอัมมาร สยามวาลา (๒๕๕๔) ได้เสนอ
รายงาการวิเคราะห์ประเด็น “ความแตกแยกทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงและเสื้อเหลืองบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจเชิงสังคม” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือหาคำตอบจากคำถามกว้าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความที่
ไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่นำไปสู่ความแตกแยกทางการเมือง และส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในวง
กว้างในงานวิจัยนี้  

สรุปออกมาได้ว่า การชุมนุมของกลุ่มเสื้อเหลือง หรือเสื้อแดงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจาก
สงครามชนชั้นนั้นหมายความว่า ผู้เข้าร่วมทั้งสองกลุ่มมาจากท้ังคนยากจนและคนรวยคลุกเคล้ากันไป 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ ก็ทำให้ได้ข้อสรุปว่า ผู้สนับสนุนแนวคิดทางการเมืองของกลุ่มคน



๒๒ 

เส ื ้อแดงไม่ได้เป็นประชาชนที ่ม ีฐ านะยากจนอาศัยอยู ่ ในชนบทแต่อย่างใด และอยู ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอย่างที่มีความเข้าใจกันมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นก็กล่าวได้ว่า
จิตสำนึกไม่ใช่เรื่องของชนชั้นแต่เกิดจากการที่คนต่างชั้นชั้นกันแต่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเดียวกันมา
เลยมีรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา ถ้าไม่มีปัญหาก็คงไม่อยากมีใครออกมาหรือเข้าร่วมในประเด็นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับตนเองมากนัก และถ้าหากมองย้อนขึ้นไปจะเห็นได้ว่าจากพฤติกรรมการแสดงออกของ
กลุ่มคนสีเสื้อต่าง ๆ นั้นก็เกิดจากการมีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติ หรือการได้รับการปฏิบัติจากรัฐที่
ไม่เท่าเทียมกันจึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้น ดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นจิตสำนึกทางการเมืองก็
เช่นกัน ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนเองโดยตรง ประชาชนก็จะต้องมีการแสดงออก
ในกิจกรรมนั้น ๆ เช่นกันอย่างไรก็ตามก็จะเห็นว่าจิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนจะต้องพิจารณา
เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในด้านการเมืองด้วยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องทางการเมืองในระดับใด มีการเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในระดับใด รวมถึงการที่เคยมี
ประสบการณ์ต่อการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐในระดับใด เช่น หากประชาชนได้มีการรับรู้ในเรื่อง
ของการเมือง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองเพราะเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
หรือประโยชน์ส่วนรวม ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงรูปการของจิตสำนึกทางการเมืองในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ว่าเป็น
อย่างไร ฉะนั้นในก็จะการศึกษาจิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนจึงต้องศึกษาแนวคิดอื่น ๆ 
เพิ่มเติมให้เพื่อให้สามารถอธิบาได้ปรากฏการณ์ได้และยังครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น เรื่องของการรับรู้
ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปจากแนวคิดทฤษฎีทั้งเรื่อง
ของจิตสำนึกทางการเมือง และทัศนคติทางการเมือง ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นก็จะเห็นว่าได้มีผู้ให้นิยาม 
ความหมายไว้หลากหลายเหมือนกัน รวมถึงผู้วิจัยเองได้ซึ่งชี้ให้เห็นถึงที่มาและความสัมพันธ์ของทั้ง
สองแนวคิดไว้ในเบื้องต้นดังนั้น ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการให้นิยามคำว่า จิตสำนึกทางการเมืองให้
หมายถึง การที ่บุคคลหรือประชาชนผู้ที ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีทัศนคติทาง
การเมืองทั้งในด้านบวกและด้านลบ ต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

รูปแบบการเสริมสร้างเพ่ือสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
หมู่บ้านแม่ใจใต้ องค์ประกอบหลักได้แก่๑๙  

๑) ด้านทักษะบุคคลมี ๓ องค์ประกอบรอง คือ “การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม”          
ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมในชุมชน ด้วยสมาชิกในชุมชนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุน ร่วมกระทำร่วม
ตัดสินใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นต้น การรับรู้ข่าวสารโดยที่สามารถรับรับฟังข่าวสารจากสื่อได้
อย่างอิสระมองปัญหาต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองมีความรับผิดชอบต่อ

 
๑๙ มิ่งขวัญ คงเจริญ, การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก

ของความเป็นพลเมืองดี, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐๗. 



๒๓ 

พฤติกรรมของตนเองอยู่เสมอมีความสุขและสนุกกับชีวิต มีความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถที่จะ
ประเมินข่าวสารต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผลมีความสามารถในการประเมินสถานะหรือ
การตัดสิน  สามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น และบอกได้ว่าอะไรเป็นความ
ยุติธรรมไม่ยุติธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 
  ๒.๑ เข้าใจ ยอมรับความแตกต่างและเคารพผู้อื่น 
  ๒.๒ สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
  ๒.๓ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๓) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  
  ๓.๑ ยึดหลักความยุติธรรมและเคารพความเสมอภาค 
  ๓.๒ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายเคารพกติกา 
  ๓.๓ ยึดหลักสิทธิมนุษยชน 

จากการศึกษาองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนเพื่อเสริมสร้างจะสำนึกของ
ความเป็นพลเมืองในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของหมู่บ้านแม่ใจใต้ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เห็นว่าความ
สอดคล้องกับคุณสมบัติความเป็นพลเมืองให้ความสำคัญกับชุมชนของตนได้แก่ เสียสละเวลาการ
ทำงานเพื่อส่วนรวมการบริจาคโลหิต เงินสิ่งของ แรงงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบด้านทักษะคนที่เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และให้ความสำคัญกั นใน
ชุมชน  ด้วยสมาชิกในชุมชนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุน ร่วมกระทำ ร่วมตัดสินใจร่วมแสดงความคิดเห็น
ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และความสามารถในการจัดของการ
จัดการของชุมชนเป็นผลให้ชุมชนมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาทุกกลุ่มอาชีพ เห็น
ความสำคัญของการปกครองและการพัฒนาหมู่บ้านเห็นความสำคัญของผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภายในและภายนอกชุมชนทำให้เกิดความการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

องค์ประกอบของจิตสำนึกร่วมชุมชน 
องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของความสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนแบ่งออกเป็น ๔ มิติที่มี

ความสำคัญได้แก่ ๑) การเป็นสมาช ิก (Membership) ๒) การมีอิทธ ิพลต่อกัน ( Influence)            
๓) การผสมผสานและเต ิมเต็มความต้องการ ( Integration and Fulfillment of Needs) และ         
๔) การแบ่งปันอารมณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน (Shared Emotional Connection)๒๐ 

 
๒๐ สมพงษ์ สิงหะพล, องค์ประกอบของจิตสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนพระปกเกล้า, 

๒๕๕๘), หน้า ๘๙. 



๒๔ 

๑) การเป็นสมาชิก (Membership) ในมิติแรกของความสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน 
คือ การเป็นสมาชิกโดยมีการระบุลักษณะไว้ ๕ องค์ประกอบร่วมกันได้แก่ ขอบเขต (Boundaries) 
ความปลอดภัยทางอารมณ์ (Emotional Safety)ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและร่วมเป็นพวกเดียวกัน    
(A Sense of Belonging and Identification) และระบบทางสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกัน (A Common 
Symbol System) มีดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑) การเป็นสมาชิกของชุมชนจะมีขอบเขต (Boundaries) ที่ระบุให้ทราบได้ว่าผู้ใด 
เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก ซึ่งขอบเขตในชุมชนนี้จัดเตรียมไว้ให้กับสมาชิกที่
ดำเนินควบคู่ไปพร้อมกับความความปลอดภัยทางอารมณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญ ในการแสดงถึงความต้องการ
และอารมณ์ความรู้สึกเพ่ือสร้างความสนิทใกล้ชิดและนำไปสู่การพัฒนาขั้นต่อไป 
  ๑.๒) ความปลอดภัยทางด้านอารมณ์ (Emotional Safety) เป็นส่วนของจาก
แนวคิดเรื่องของความปลอดภัยมีไว้สำหรับปกป้องภายในกลุ่มใกล้ชิดที่เป็นมากกว่าเรื่องของอารมณ์
ความรู้สึกในกลุ่มสมาชิก 
  ๑.๓) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและร่วมเป็นพวกเดียวกัน (A Sense of Belonging 
and Identification) เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อ ความคาดหวังที่ลงตัวกับกลุ่มสมาชิกมี
สถานที่ มีความรู้สึกที่ยอมรับซึ่งกันและกัน 
  ๑.๔) ระบบทางสัญลักษณ์ท่ีใช้ร่วมกัน (A Common Symbol System) ทำหน้าที ่
สำคัญอย่างหลากหลายในการสร้างและรักษาความสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน หนึ่งในนั้นคือการ 
รักษาขอบเขตของสมาชิกในกลุ่ม 

๒) การมีอิทธิพลต่อกัน (Influence)มิติที่สองของความสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน 
คือ ความมีอิทธิพลต่อกัน สมาชิกจะต้องมีแรงดึงดูดใจต่อกันและกันถึงจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มสมาชิกได้
และการรวมกันเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพจะมีอิทธิพลไปยังกลุ่มสมาชิกได้เช่นกัน 

๓) การผสมผสานและเติมเต็มความต้องการ (Integration and Fulfillment of Needs)
กล่าวถึงมิติที่สามของความสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน  

๔) การแบ่งปันอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน (Shared Emotional Connection) กล่าวถึงมิติ
ที่สี่ของความสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน คือ การแบ่งปันอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นรากฐานของ
องค์ประกอบชุมชนที่แท้จริง การมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในการแบ่งปันเหตุการณ์ต่างๆ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติหลักท่ีสำคัญที่ใช้ในการแบ่งปันอารมณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น ๗ ประการ ดังนี้ 
  ๔.๑) สมมติฐานการติดต่อ (Contact Hypothesis) การมีปฏิสัมพันธ์ของคนที่มาก
ขึ้นอาจจะทำให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน 
  ๔.๒) คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ (Quality of Interaction) ประสบการณ์ในด้านที่
ดีและความสัมพันธ์มากขึ้น จะช่วยเพิ่มสัมพันธ์ภาพให้ได้ดียิ่งขึ้น 



๒๕ 

  ๔ .๓) การปิดสถานการณ์ (Closure to Events) หากการปฏิส ัมพันธ ์ม ีความ
คลุมเครือและภาระงานของชุมชนที่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหานั้น 
  ๔.๔) สมมติฐานเหตุการณ์ที่มีคุณค่าร่วมกัน (Shared Valent Event Hypothesis)
สิ ่งสำคัญที่มากกว่าการแบ่งปันเหตุการณ์คือ จะต้องมีความเกี ่ยวข้องกับสมาชิกจะช่วยทำให้
ความสัมพันธ์ของชุมชนนั้นดียิ่งขึ้น 
  ๔.๕) การลงทุน (Investment) คุณสมบัติข้อนี้มากกว่าเรื ่องของการบำรุงรักษา
ขอบเขตและเรื่องของความขัดแย้ง เป็นการลงทุนที่เห็นถึงความสำคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของชุมชนด้วยการสละเวลาและแรงกาย 
  ๔.๖) ผลกระทบของเกียรติยศและความลดเกียรติต่อสมาชิกในชุมชน (Effect of 
Honor and Humiliation on Community Members) รางวัลหรือความเสื่อมเสียชื่อเสียงที่เกิดขึ้น
นั้นมีผลกระทบที่สำคัญต่อความน่าดึงดูดใจของชุมชนไปยังบุคคลได้ 
  ๔.๗) การยึดโยงจิตวิญญาณเข้าไว้ด้วยกัน (Spiritual Bond) เรียกว่า “จิตวิญญาณ
ของความเป็นชุมชน” แนวคิดเก่ียวกับจิตวิญญาณ  

สรุปได้ว่า จิตสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน (Sense of Community) หมายความถึง 
ลักษณะของกลุ่มคนที่มีความรู้สึกร่วมกัน อาจอยู่ในรูปแบบของชุมชนที่เป็นสถานที่หรือชุมชน เป็น
เสมือนที่เลือกปฏิบัติต่อสิ่งที่มีความสนใจร่วมกัน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ่ึงมีการพึ่งพาอาศัยและห่วงใยต่อ
กัน การมีส่วนในการเติมเต็มให้ความรู้สึกที่ขาดหายและเปี่ยมไปด้วยพลังของความผูกพันในชุมชนสู่
การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันที่แนบแน่น โดยประกอบขึ้นจากความหลากหลายทางสังคมแต่
สามารถผสมผสานความสนใจไว้รวมเป็นหนึ่งเดียว 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับจิตสำนึกทางการเมือง 
ความรู้ทางการเมืองความรู้ทางการเมืองในที่นี้ เป็นการให้ความสำคัญในเรื่องความรู้ทาง

การเมืองของประชาชน ซึ่งจะทำให้รู้แนวทางสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในความเป็น
พลเมืองที่มีความสัมพันธ์กับรัฐและสังคมมากขึ้น และอยากที่จะเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมทาง
การเมืองมากกว่าจะเป็นผู้ชมเพียงฝ่ายเดียว ในความรู้ทางการเมืองถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการ
กระทำระหว่างประชาชนกับ นอกจากนั้นยังได้มีนักวิชาการอีหลายท่านได้ให้คำนิยามไว้ตามแต่ละ
บริบท อาทิ เช่น ความรู้นั้นมีหลายนัยและหลายมิติ ดังนี้๒๑ 

๑. ความรู้ คือสิ่งที่นำไปใช้จะไม่หมด แต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น คือยิ่งนำไปใช้ยิ่ง
จะเกิดเป็นความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น 

 
๒๑สมศ ักดิ์  ศร ีส ันต ิส ุข , ความส ัมพ ันธ ์ก ับจ ิตสำน ึกทางการเม ือง , (กร ุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๔๔. 



๒๖ 

๒. ความรู้คือสารสนเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติเปรียบเสมือนคู่มือแนวทางที่จะทำให้บุคคล
เรียนรู้และนำไปปฏิบัติต่ออย่างถูกต้อง 

๓. ความรู้เกิดขึ้น ณ จุดที่ต้องการใช้ความรู้นั้น คือความรู้จะไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไปแต่
เมื่อไหร่ก็ตามท่ีเราต้องการนำความนั้นไปใช้ก็มักจะเกิดความรู้ดี ๆ ขึ้นเสมอ 

๔. ความรู้เป็นสิ่งที่ขึ้นกับบริบท คือบริบทต่าง ๆ จะเป็นตัวกำหนดความรู้ที่เหมาะสมกับ
บริบทนั้น ๆ 

๕. ความรู้กระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยความต้องการหากมนุษย์อยู่เฉย ๆ โดยไม่ได้ต้องการสิ่งใด 
ๆ ก็จะไม่มีความรู้เกิดข้ึน 

ได้อธิบายว่าความรู้เกิดจากประสบการณ์ท่ีมนุษย์ได้พบเจอกับปรากฏการณ์ทั้งทางสังคม
และทางธรรมชาติ จึงทำให้มนุษย์ต้องเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้อยู่รอดภายใต้ปรากฏการณ์นั้น ๆ เมื่อ
มนุษย์เกิดความรู้ขึ้นก็จะสามารถหาวิธีการแก้ไขหรือปฏิบัติต่อปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น๒๒ 

๑. ความรู้ในทัศนะของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิชาการความรู้ประเภทนี้มีลักษณะที่เป็น
รูปธรรม มักจะเกิดจากการเรียนรู้เองในการถ่ายทอด หรือประสบการณ์ส่วนบุคคลจากสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน  

๒. ความรู้ในทัศนะของนักวิชาการ ส่วนมากจะมีลักษณะเป็นนามธรรม หรือแนวคิด
ทฤษฎี ความรู้เหล่านี้ต้องผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ 

๓. ความรู้ในทัศนะของนักปฏิบัตินักปฏิบัติจะเป็นผู้ที ่เชื ่อมโยงระหว่ างความรู ้ของ
นักวิชาการและความรู้ของบุคคลทั่วไป เพ่ือนำความรู้นั้นไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมระดับความนึก
คิดความลึกซึ้งของความรู้ประเภทนี้อาจจะไม่ถึงระดับวิชาการ คืออยู่ระหว่างนามธรรมและรูปธรรม 
บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าใจและนำความรู้ประเภทนี้ใช้ได้จากทัศนะเกี่ยวกับความหมาย หรือลักษณะ
ของความรู้ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความรู้มีทั ้งที่เป็นประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้สรุปว่าได้ความรู้
ทางการเมือง หมายถึง ความรู ้ของประชาชนในส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือความรู ้ทางด้าน
กฎหมาย และส่วนที่เป็นข่าวสารที่ประชาชนได้รับมาจากสื่อต่าง ๆ เป็นความรู้ทางการเมืองโดยจะใช้
ความรู้ที ่กล่าวมานั้นสามารถมาวัดระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนได้ว่าประชาชนทั่วไปมี
ความรู้หรือความไม่รู้ในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน ซึ่ง
ประเด็นนี้อาจจะส่งผลต่อจิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนได้เช่นกัน เพราะจิตสำนึกส่วนหนึ่งก็สั่ง

 
๒๒ ณัฐชัย นิ่มนวล, การเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึก , (นครสวรรค์: ไพศาลการพิมพ์, 

๒๕๕๘), หน้า ๕๔. 



๒๗ 

สมมาจากประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ดังนั้น จึงได้จัดหมวดหมู่ประเด็นที่ต้องการ
นำเสนอไว้ดังนี้ 

๑. เรื่องหน้าที่สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
๒. เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
๓. เรื่ององค์กรอิสระตามกฎหมาย 
๔. เรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
๕. เรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

จิตสำนึกทางสังคมและปัจจัยด้านหลักการพัฒนาประเทศ   
หากพิจารณาโครงสร้างหลักๆ ของสังคมอันประกอบด้วยเศรษฐกิจ และศาสนาอันเป็น

ปัจจัยหลักในการพัฒนาสังคมเพราะทั้งสองปัจจัยนี้ได้ครอบคลุมทั้งสังคมทางกายภาพ และสังคมทาง
จิตวิญญาณตามทัศนะของคาร์ล มาร์กซ์ ก็เห็นว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยด้านหลักในการค้ำทีใ่ห้สังคมอยู่
ได้ การที่เศรษฐกิจจะดำรงอยู่อย่างมั่งคั่ง เพราะมีการขยายตัวหรือปรับตัวผันผวนตามปัจจัยภายนอก
ในระดับโลกนั้น มิอาจจะดำรงตัวแบบไม่โยงยึดกับปัจจัยภายในอื่น ๆ เลยหากแต่ว่าความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจก็ยังเป็นผลลัพธ์ทางกายภาพทางสังคมที่สัมผัสได้ด้วยการอยู ่ดีมีสุขของมวลรวมของ
ประชากรในวงกว้าง จิตสำนึกในการทำกิจกรรมทางการเมืองของผู้เกี่ยวข้องทางการเมืองโดยตรงว่ามี
ความมุ่งมั่นในประโยชน์สุขของประเทศชาติ หรือจะหมายมุ่งแสวงหาแต่ผลประโยชน์แห่งตนอย่าง
ซ่อนเร้นอันเกิดจากอำนาจทางการเมืองหรือไม่ ก็คือปัจจัยด้านหลักทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยด้านหลัก
ในส่วนของสังคมทางจิตวิญญาณหรือศาสนา ถ้าหากมองปัจจัยหลักในทางศาสนาในประเด็นนี้ก็จะ
เห็นว่าศาสนาเป็นปัจจัยการผลิตทางสังคม คือผลิตคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยทุน
แห่งความสุขสงบได้ ด้วยจิตสำนึกยึดติดในกรอบมนุษย์ที่นิยมอันเป็นทุนทางสังคม  ปัจจัยด้านหลัก
ในทางศาสนาก็เช่นเดียวกับเศรษฐกิจที่มิอาจจะดำรงตนลอยตัวจากโครงสร้างทางสังคมเพียงลำพังได้
ทั้งนี้ต้องโยงยึดเกี่ยวกับการศึกษาในการเมืองในฐานะที่เติมเต็มในส่วนของจุดมุ่งหมายของการศึกษา
และการเมือง๒๓   

จากปัจจัยด้านหลักในการพัฒนาประเทศก็ไม่ควรมองข้ามปรากฏการณ์แห่งจิตสำนึกของ
สังคมอย่างถูกต้อง เพราะจิตสำนึกที่มีต่อสังคมเป็นการสะท้อนถึงบางอย่างของความเป็นจริงของ
สังคมที่กำลังเป็นอยู่ในเนื้อหาแห่งจิตสำนึกทางสังคมขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมือง
ของแต่ละสังคมระบบเศรษฐกิจ และมีระดับในการพัฒนาที่ต่างกันจิตสำนึกที่มีต่อสังคมย่อมต่างกัน 
ซ่ึงในแต่ละสังคมล้วนมีจิตสำนึกต่อสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะทีก่ารเปลี่ยนแปลง และการการดำรง

 
๒๓ รัชนี ประดับ, จิตสำนึกพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, ๒๕๕๖), หน้า ๓๔. 



๒๘ 

อยู่ของสังคมภายใต้บริบทแห่งสังคมเดียวกันจะก่อตัวเป็นความคิดอารมณ์ มีความปรารถนาและการ
เรียกร้อง ความต้องการตามความเคยชินและทัศนะที่ต่างกัน จะมีรูปลักษณ์แห่งจิตสำนึกที่ต่างกัน 

ในนั้นมีนักทฤษฎีชนชั้นนายทุนได้มีการเสนอว่าชนชั้นนายทุนได้อ้างจิตสำนึกที่ปราศจาก
ลักษณะของพรรคการเมืองที่แท้จริง ทั้งนี้เป็นเพราะผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนตรงกันข้ามกับ
ประชาชนผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนมากของประเทศ ที่พวกเขาต้องการปกปิดเนื้อแท้แห่งจิตสำนึก
ของชนชั้นนายทุนพูดผ่านวาทกรรมว่า ทำเพ่ือประชาชนเขาเห็นว่าความคิดเช่นนี้คือความคิดของมวล
ประชาชน พวกเขาก็ถือตัวเองเป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนด้วยการเข้ามาทำกิจกรรม
ทางการเมือง ที่แท้แล้วก็คือแสดงลักษณะของพรรคชนชั้นนายทุนดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแบบมี
ผลประโยชน์ชนชั้นนายทุนผูกขาดดูเหมือนว่าทฤษฎีชนชั้นนายทุนยังไม่ได้ล้มตายหายไปไหนยังสืบ
ทอดและดำรงอยู่ในสังคมต่าง ๆ ที่เปิดกว้างทางการเมืองให้เข้ามาแสดงตัวตนซ่อนเร้นเพื่อสืบทอด
เจตนารมณ์แห่งตน รูปแบบจิตสำนึก ท่ามกลางความหลากหลากทางสังคม เหตุผลอันที่เป็นสากล 
หรือจุดยึดที่เป็นกลางแล้วก้าวข้ามความเป็นฝ่ายเป็นลัทธิทางการเมืองและศาสนาและมีความสำนึกใน
ความเป็นชาติ (ประเทศชาติไม่ติดที่เชื้อชาติ) หากตรงนี้ต่างหากที่เป็นพื้นฐานหรือกรอบความคิดที่
อาจจะนำพาไปให้คนในชาติเกิดความสมานฉันท์ได้ เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ประเทศชาติมีความ
เข้มแข็งได้ เพราะฉะนั้นในที่นี้ผู ้เขียนจึงอยากขอนำเสนอความสำนึกบางประการที่นับว่ามีความ
จำเป็นต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งซึ่งประกอบด้วย๒๔ 

๑. การสร้างความยุติธรรมในทางสังคมหากพิจารณาความคิดทางการเมืองและกฎหมาย
ในความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นว่าการอาสาเข้ามากิจกรรมเพื่อชาติบ้านเมืองในนามการเมืองนั้น มัก
สะท้อนจากรากฐานเศรษฐกิจโดยตรงและรวมศูนย์ มีความสัมพันธ์ทางผลได้เสียของชนชั้น (นายทุน) 
แน่นเฟ้นที่สุดทั้งนี้เพราะความคิดทางการเมืองและทางกฎหมายยังอยู่ในลักษณะครอบงำเป็นได้ก็แต่
เพียงความคิดของชนชั้นปกครองที่แสดงบทบาทเป็นผู้เสนอรูปแบบทฤษฎีบ้าง มีส่วนร่วมส่วนร่วม
ทางการเมืองในฐานะผู้กระทำทางระบบกฎหมายบ้างผลักดันให้นโยบายบ้างกระบวนการต่อสู้ทางการ
เมืองเช่นนี้ได้ทำลายสังคมที่ดำรงอยู่ในเวลานั้นๆ การช่วงชิงอำนาจรัฐ และสร้างการปกครองของชน
ชั้นของตนเอง เพราะชนชั้นล่างภาคประชาชนที่แท้จริงก็ไม่สามารถก่อตัวเป็นความคิดทางการเมือง
อย่างเป็นระบบได้จึงถูกพวกนักการเมืองที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของภาคประชาชนเสนอทัศนะ
การเมืองบางประการเพื่อปลุกระดม และจัดตั้งในนามการเมืองภาคประชาชน จะผลักดันประชาชน
เพื่อต่อสู้ช่วงชิงเพื่อปลดปล่อยตนเอง ในความคิดทางการเมืองและกฎหมายเป็นสิ่งสะท้อนอย่างใหญ่

 
๒๔ ทินพันธุ ์ นาคะตะ, แนวความคิด ปัญหาสำคัญและแนวทางการศึกษาวิเคราะห์การเมือง , 

(กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด์พับลิสซิ่ง, ๒๕๔๙), หน้า ๗๖. 



๒๙ 

หลวงต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นเครื่องมือการปกครอง จะต้องดำรงไว้ยุติธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติเป็นโจทย์ที่ประเทศเราจะต้องแก้   

๒. สร้างสำนึกทางศีลธรรม ศีลธรรมเกิดก่อนอำนาจ(หรือลัทธิ) มาช้านานแต่ได้ดำรง
ตั้งแต่บรรพกาล  ศีลธรรมเป็นผลรวมแห่งการจัดปรับมาตรฐานแห่งพฤติกรรม ในความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน และระหว่างส่วนรวมกับสังคมมาตรฐานศีลธรรมไม่เหมือนอำนาจรัฐ เพราะไม่ใช่
กำหนดขึ้นมาด้วยการบังคับ หรือนำไปปฏิบัติด้วยด้วยการบังคับโดยรัฐ หากแตว่่าได้ดำรงรักษาไว้ด้วย
ซ่ึงอาศัยพลังของสังคมโดยมีศรัทธาเป็นตัวกำหนดโดยผ่านการยอมรับของผู้คนทั้งหลาย เราก็ได้อาศัย
ความดี ความชั่ว ยุติธรรม อยุติธรรม เที่ยงตรงหรืออคติ ซื่อสัตย์หรือจอมปลอมซึ่งเป็นจินตภาพของ
ศีลธรรมเหล่านี้มาประเมินความประพฤติของเรา และสิ่งเหล่านี้ไปจัดปรับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน บทบาทของศีลธรรมในชีวิตสังคมกว้างใหญ่ยิ่งกว่าอำนาจ เพราะเป็นอำนาจบารมีที่เกิดจากคุณ
งามความดี ที่มีการควบคุมความประพฤติของคนเราในสังคม ในบางขณะมิใช่เป็นสิ่งที่อำนาจรัฐจะ
กระทำได้แต่ว่าศีลธรรมไม่มีบทบาทบังคับเช่นอำนาจรัฐ แต่การจัดปรับความสัมพันธ์ทางสังคมเรานั้น
จะอาศัยแต่เพียงศีลธรรมเท่านั้นย่อมไม่พอยังต้องอาศัยบทบาทของสิทธิอำนาจด้วยเพราะบทบาทของ
ศีลธรรมและสิทธิอำนาจในชีวิตสังคมมักเพ่ิมเติมแก่กันและกัน 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมือง  
มีการนำแนวคิดของหลายท่านมาใช้ในการอธิบายความหมายในเรื่องจิตสำนึกทาง

การเมือง มีแนวคิดของคาร์ลมาร์ ที่พูดถึงปัจเจกบุคคลที่มีผลต่อกิจกรรมในชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีทฤษฎี
สำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกท่ีดี และมีทัศนคติที่จะเน้นว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเชิงประเมิน
ค่าต่อสิ่งที่ต้องสั่งสมหรือพบเจอมาจากการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เน้นว่ามนุษย์จะไม่มี
ทัศนคติต่อสิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ซึ่งจะสอดคล้องจิตสำนึกทางการเมืองที่จะเน้นในเรื่องความรู้สึก
นึกคิดของมนุษย์เช่นกัน ที่เน้นก็เพราะว่าจิตสำนึกจะเป็นอย่างไร ก็ย่อมสะท้อนมาจากกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันนั้นใครประกอบอาชีพหรือทำมาหากินอย่างไรก็จะมีจิตสำนึกอย่างนั้น 

 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 

ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองตามแนวคิดของนักวิชาการหรือ
แหล่งข้อมูล 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กาญจนา แก้วเทพ 
(๒๕๕๕), หน้า ๒๔ 

ถ้าจิตสำนึกที่ผิดพลาดถูกทำให้กลายเป็นจิตสำนึกที่ถูกต้อง จะมี
การเปลี ่ยนแปลงด้านสภาพการณ์ความเป็นจริงหรือสภาวะ
รอบตัวจะทำให้มนุษย์หลุดพ้น และพบความต้องการที่แท้จริง
ของตน 

พิสิษฐิกุล แก้วงาม 
(๒๕๕๒), หน้า ๖๑. 

ชนช ั ้นกรรมาช ีพสามารถม ีจ ิตสำน ึกได ้ เอง  เพราะว ่ามี
ประสบการณ์ในการทำงาน และการดำรงชีพจึงสามารถปกครอง
ได้ง่ายกว่าพวกนายทุนต่างๆ 

สุพร แสงแก้ว 
(๒๕๕๔), หน้า ๒๖-๒๘. 

การปกครองแบบหนึ่งแบบใดย่อมขึ้นอยู่กับการที่คนในสังคมนั้น
ม ีจ ิตใจท ี ่จะส ่ง เสร ิมต ่อการปฏ ิบ ัติ  ไม ่ว ่ าจะเป ็นระบบ
ประชาธิปไตย หรือเป็นระบบเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์จะ
ประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายปกครองครองและฝ่ายผู้อยู่ใต้
การปกครองมีจิตสำนึกท่ีดี 

อนันต์ เกตุวงศ ์
(๒๕๕๔), หน้า ๑๘. 

ความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การปกครองแบบนี้ดำรงอยู่
ได้ก็คือการที่บุคคลในสังคมมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 

ดร. ลิขิต ธีรเวคิน 
(๒๕๔๗), หน้า ๙-๑๒. 

จิตสำนึกมีหลักสำคัญคือลักษณะจิตใจที ่ประชาธิปไตยเป็น
รากฐานของการพัฒนาวิญญาณประชาธิปไตย และพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย 

วรินทร นามพิกุล 
(๒๕๕๓), หน้า ๖๗. 

จุดอ่อนในระบอบประชาธิปไตย คือระดับความคิดและระดับ
การศึกษา 

ปัญญา อุดชาชน 
(๒๕๕๖), หน้า ๔๐-๔๒. 

กฎหมายที่ยังมีช ่องโหว่ ก็ยังทำให้น ักการเม ืองนำไปเป็น
เครื่องมือในการหาประโยชน์ได้ 

ทิตยา สุวรรณชฎ 
(๒๕๕๖), หน้า ๘. 

ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ และ
จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว 

วัฒนา ศรีสัตย์วาจา 
(๒๕๕๗), หน้า ๔๕. 

ทัศนคติภายในจิตใจของมนุษย์มีลักษณะความมั่นคงถาวร และ
จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสิ่งที่มากระตุ้น 

 
 



๓๑ 

ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองตามแนวคิดของนักวิชาการหรือ
แหล่งข้อมูล (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุนทร เฉลิมเกียรติ 
(๒๕๔๐), หน้า ๖๗. 

ทัศนคติจะเกิดขึ ้นได้คือสัมผัสโดยตรงจากประสบการณ์ของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวไม่ว่าจะเป็นบุคคลและสภาวะ
แวดล้อม 

สุชา จันทร์เอม 
(๒๕๕๔), หน้า ๔๔. 

จิตสำนึกทางการเมือง คือความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ต่อสิ่งเร้า
ทางการเมือง ระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านการสั ่งสมจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

นพมาศ ธีรเวคิน 
(๒๕๕๔), หน้า ๑๑๘-๑๒๓. 

ประชาชนมีทัศนคติทางการเมืองทั้งในด้านบวกและด้านลบ ต่อ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะบางบุคคลมอง
การเมืองไม่เหมือนกัน 

ดร.มิ่งขวัญ  คงเจริญ 
(๒๕๕๕), หน้า ๑๐๗. 

จิตสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนต้องมีการพึ ่งพาอาศัยและ
ห่วงใยต่อกันทำให้ชุมชนสามารถผสมผสานความสนใจไว้รวม
เป็นหนึ่งเดียว 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
(๒๕๔๕), หน้า ๔๔. 

ปรากฏการณ์ทั้งทางสังคมและทางธรรมชาติ จะทำให้มนุษย์เกิด
การเรียนรู้เพื่อให้อยู่รอดภายใต้ปรากฏการณ์นั้น ๆ จะสามารถ
หาวิธีการแก้ไขได้อย่างดี 

รัชนี ประดับ 
(๒๕๕๖), หนา้ ๓๔. 

ปัจจัยด้านจิตสำนึกมีหลักทางจิตวิญญาณหรือศาสนา ที่หยั่งราก
ไปทางความเชื่อจนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางสังคม 

ทินพันธุ์ นาคะตะ 
(๒๕๔๙), หนา้ ๗๖. 

รูปแบบจิตสำนึกมีสืบทอดเจตนารมณ์แห่งตนซึ่งดำรงอยู่ในสังคม
ต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) Almond and Verbal เป็นผู้ริเริ่มใช้คำว่า 
“วัฒนธรรมทางการเมือง” (political culture) เพื่ออธิบายแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของ
บุคคลในสังคมต่าง ๆ Almond ยังอธิบายว่า วัฒนธรรมทางการเมืองหมายถึงแบบแผนของความเชื่อ 
ค่านิยม และทัศนคติของบุคคล ที ่มีต่อระบบการเมืองและต่อส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมือง 
นอกจากนี้ Almond ชี ้ให้เห็นว่า แบบแผนของทัศนคติของบุคคลที ่มีต่อระบบการเมือง มีการ
พิจารณาได้จากความโน้มเอียงอยู่ ๓ ลักษณะ คือ ๑) ความโน้มเอียงเกี่ยวกับการรับรู้ (Cognitive 
Orientation) เป็นความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อของบุคคลที่มีต่อระบบการเมือง และส่วนต่าง ๆ 
ของระบบการเมือง  ๒) ความโน้มเอียงเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความรับรู้ (Affective Orientation) 
เป็นความรู้สึกของบบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมือง ๓) ความโน้มเอียง
เกี่ยวกับการประเมินค่า (Evaluative Orientation) เป็นการใช้ดุลพินิจและการตัดสินใจในการให้คิด
ความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมและปรากฏการณ์ทางการเมือง  

วัฒนธรรม (Culture) ในทางสังคม หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตของ
กลุ่มคน ซึ่งได้รับการเรียนรู้และการถ่ายทอดกันไปโดยการสั่งสอนและอบรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแบบแผนดังกล่าวเป็นผลมาจาก ความเชื่อ (Believe) ค่านิยม (Value) และ
ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งถ่ายทอดกันด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม(Socialization) หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็นผลของการกระทำที่ผ่านมา และเป็นเงื่อนไขสำหรับการกระทำต่อไปในอนาคต๒๕ 

ให้ความหมายวัฒนธรรมทางการเมืองว ่าเป็นความคิดและความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะความคิดและความเข้าใจต่อการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรในสังคม
ซึ่งความโน้มเอียงทางการเมืองแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ๒๖ 

๑. ความโน้มเอียงเกี่ยวกับการรับรู้ (Cognitive Orientation)เป็นความรู้ความเข้าใจและ
ความเชื่อที่มีต่อระบบการเมือง และส่วนต่าง ๆของระบบการเมือง เช่น คนที่มีการศึกษาน้อยจะเชื่อ
โดยไม่ต้องรู้และเข้าใจเพราะเชื่อตามที่คนเขาบอกมา ส่วนคนที่มีการศึกษามากจะมีการกลั่นกรอง
ความเชื่ออันมาจากความรู้และความเข้าใจ 

๒. ความโน้มเอียงเกี่ยวกับความรู้สึก (Affective Orientation)เป็นความรู้สึกที่มีต่อส่วน
ต่าง ๆ ของระบบการเมืองและองค์การทางการเมือง 

 
๒๕ นิธิเอียว ศรีวงศ,์ วัฒนธรรมทางการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ด,ี ๒๕๕๔), หน้า ๒๐-๒๗. 
๒๖ พิสิษฐิกุล แก้วงาม , “มโนทัศน์ที ่สำคัญในวิชาการพัฒนาการเมือง”, วารสารทางวิชาการ 

รัฐศาสตร์ กฎหมายและการปกครอง, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๘. (มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๓): หน้า ๔๖. 



๓๓ 

๓.ความโน้มเอียงเกี่ยวกับการประเมินค่า (EvaluativeOrientation) เป็นการตัดสิน และ
ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อกิจกรรมทางการเมือง และปรากฏการณ์ทางการเมือง ซึ่งเป็นการตัดสินใจและ
ยอมรับความเชื่อในส่วนที่ดีของระบบการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 
มีการอธ ิบายถ ึงล ักษณะทางว ัฒนธรรมทางการเม ืองไทย๒๗ ว ่าม ีล ักษณะดังนี้                 

๑) ความยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการหรือเหตุผล ๒)ความยกย่องผู้ที่มีความรู้หรือมีเกียรติสูง                  
๓) ความเคารพและคล้อยตามผู้มีวัยวุฒิสูง ๔) ความนิยมเรื่องเงินคือแก้วสารพัดนึก เงินซื้อได้ทุกอย่าง 
และเงินคือพระเจ้า ๕) ความรักความอิสระ ๖) ความนิยมในอำนาจเป็นลักษณะอำนาจนิยม ๗) ความ
เชื่อในโชคลางของคลังและไสยศาสตร์ ๘) ความนิยมการเล่นพรรคเล่นพวก ๙) เฉื่อยชาและความไม่
กระตือรือร้นในทางการเมือง ๑๐) นิยมระบบเจ้านาย กับลูกน้อง ๑๑) มีการจัดลำดับฐานะใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๑๒) ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม ๑๓) ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลก
แง่ร้าย ขาดความไว้วางใจผู้อื่น และ ๑๔) รักสงบและประนีประนอมจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยนั้นมีลักษณะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง ซึ่งจะส่งผล
ต่ออุปสรรคการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพัฒนาการเมืองไทย 

ความหมายของประชาธิปไตยในต่างประเทศ 
ความหมายของคําว่า “ประชาธิปไตย” ไว้ว่า เป็นระบบการปกครองที่มีอํานาจในการ

ปกครองของรัฐบาลซึ่งมาจากการยินยอมของประชาชนส่วนใหญ่ โดยการยินยอมนี้จะแสดงออกโดย
การดําเนินการกับให้ประชาชนได้รับและใช้อํานาจโดยสมํ่าเสมอและเสรี มีการเลือกตั้งที่ทุกคนมีสิทธิ
เท่า เทียมในการเลือกตั้งซึ ่งหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย คือ เสรีภาพของประชาชนที่รวม
เสรีภาพใน การพูด และก็มีส่วนร่วมในการแข่งขันทางการเมือง ทั้งนี้คําว่าประชาธิปไตยค่อนข้างเป็น
พลวัต ก็เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมี
การ อภิปรายกันถึงความหมายที่แท้จริงกันอยู ่กว้างขวาง แต่มิติที ่สําคัญของประชาธิปไ ตยคือ       
การแข่งขัน การมีส่วนร่วม และเสรีภาพในทางการเมือง 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อับราฮัม  ลินคอล์น ได้ให้คํานิยามประชาธิปไตยในการ 
กล่าวสุนทรพจน์ ณ เมืองเกตติสเบอร์ก หรือ “เกตต์สปุระ” ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๖๓ ว่า “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อให้ประชาชนจะไม่มีวันสูญ 
สลายไปจากผืนพิภพนี้” ทำให้วาทะดังกล่าวได้กลายเป็นคํานิยามยอดนิยม เพราะมีเนื้อความที่สั้น

 
๒๗ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, วัฒนธรรมทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: วัชรินทร์การ

พิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๕๔. 



๓๔ 

และกระชับ นอกจากนี้ก็ยังมีนักรัฐศาสตร์ผู ้มีชื ่อเสียงอีกหลายท่านได้ก็ให้คําจํากัดในความเรื ่อง 
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไว้แตกต่างกัน เช่น ฮาโรลด์ลาสกี้“เนื้อแท้ของประชาธิปไตยก็
คือ ความปรารถนาของมนุษย์ที่จะยอมรับนับถือและรักษาไว้ซึ่งความสําคัญของตนเอง รวมตลอด
จนถึงความเสมอภาคระหว่างบุคคลในทางเศรษฐกิจ สั งคมการเมือง” ซึ ่งใจมีความสําคัญของ
ประชาธิปไตยในความเห็นของ ฮาโรลด์ลาสกี้ก็ คือ ความเสมอภาคซึ่งเป็นที่มาแห่งเสรีภาพ๒๘ 

เดวิด อีสตัน๒๙ “ประชาธิปไตยเป็นแนวความคิดและเป็นการปฏิบัติที่มุ่งไปสู่ความผาสุก 
ร่วมกันของประชาชน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนนั้นเองเป็นเครื่องนําทาง” ในความเห็นนี้ 
สาระสําคัญก็คือ การมุ่งถึงความผาสุกร่วมกันซึ่งมีรากฐานจากทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
การ วิภาคผลผลิตไปสู่ชุมชน 

ประชาธิปไตยเป็นทั้งรูปการปกครองและวิถีชีวิต ประชาธิปไตยทั้งสองด้านนี้ จะต้อง
ดําเนินไปด้วยกัน” ซึ่งสาระสําคัญของประชาธิปไตยในความคิดนี้เน้นความหมายของ ประชาธิปไตย
ทั้งท่ีเป็นลักษณะรูปการปกครองและปรัชญาในการดํารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์๓นอกจากนี้นักปราชญ์
ทางรัฐศาสตร์ได้อธิบายหลักการของประชาธิปไตย ไว้ดังนี้ 

ฟิลิป โกลด์สตีน ได้ระบุว่ามี ๔ หลักการแห่งประชาธิปไตย๓๐ ได้แก่ 
๑) การควบคุม ผู้วางนโยบายโดยประชาชน  
๒) ความเสมอภาคทางการเมือง 
๓) เสรีภาพทางการเมืองหรือ ประสิทธิผลในการควบคุมโดยประชาชน  
๔) หลักแห่งเสียงส่วนมาก 
 
 
 
 

 
๒๘ ณรงค์ สินสวัสดิ์, การเมืองไทย: การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา , (กรุงเทพมหานคร: วัชรินทร์การ

พิมพ์, ๒๕๕๙), หน้า ๕๔. 
๒๙ David Easton, “Introduction: The Current Meaning of ‘Behavioralism’ in Political 

Science,” in James S. Charlesworth, The Limits of Behavioralism in Political Science,                  
(Philadelphia: The American Academy of Political and Social Science, 1862), pp 7-8. 

๓๐ Philip Goldstein, Post-Marxist Theory : An Introduction, (New York: SUNY Press,    
2005), p 25. 



๓๕ 

ดักลาส เคลล์เนอร์๓๑ ได้ให้หลักการประชาธิปไตยไว้ ๑๐ ประการ กล่าวคือ 
๑. อํานาจอธิปไตย (อํานาจสูงสุด) มาจากราษฎร เป็นของปวงชนหรือมหาชน 
๒. ขั้นตอนเลือกผู้นําเป็นไปโดยเสรี 
๓. ผู้นํามีความรับผิดชอบ 
๔. ระบอบความเสมอภาค 
๕. สนับสนุนพรรคการเมืองมีมากกว่าหนึ่งพรรค 
๖. พึงเน้นความหลากหลายในชีวิตประจําวัน 
๗. ไม่กีดกันกลุ่มสําคัญ ๆ  
๘. จากการมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครอง   
๙. ส่งเสริมครรลองทัศนคติแบบประชาธิปไตย ให้สํานึกในความเป็นพลเมืองดี 
๑๐. เน้นความเชื่อม่ันในความดีของมนุษย์ 
หลักการสําคัญของประชาธิปไตย๓๒ (Principles of democracy) 
๑. หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน 
ประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออํานาจอธิปไตยนั้น

เป็นของประชาชนทุกคนทีร่่วมกันและประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจเป็นผู้ร่วมกันใช้อํานาจนี้ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเอง 

๒. หลักเสรีภาพ 
หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการที่สําคัญมากอย่างหนึ่งของประชาธิปไตย คือ 

สิทธิ(right) เสรีภาพ (liberty) และอิสรภาพ (freedom) สิทธิหมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง
และ คุ้มครองให้เสรีภาพ หมายถึง โอกาสที่จะเลือกทําหรือไม่ทําระหว่างทางเลือกหลายทางตาม
ปรารถนา ของตน โดยปราศจากข้อบังคับหรือข้อจํากัด ทีจ่ะจํากัดได้ก็แต่โดยกฎหมายเท่านั้น ในส่วน
อิสรภาพ หมายถึง การกระทําหรืองดเว้นที่จะทําสิ่งใดๆ ก็ได้ที ่ไม่ละเมิดผู้อื่น เสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย หมายถึง ความสามารถของคนที่จะกระทําหรือการงดเว้น ในกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้
ภายในขอบเขต ข้อกําหนดของกฎหมายเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย จึงไม่ใช่การทําอะไรก็ได้
ตามใจตนเอง สืบเนื่องจากการทําตามใจตนเอง โดยไม่คํานึงถึงจิตใจคนอื่นๆ นั้นเป็นลักษณะของเผด็จ
การ 

 

 
๓๑ Douglas Kellner, Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between 

the Modern and the Postmodern, (London and New York : Routledge, 2003), pp 36-43. 
๓๒ สํานักงานเลขาธ ิการสภาผ ู ้แทนราษฎร , การพัฒนาการเม ืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการและวุฒิสภา, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐. 



๓๖ 

๓. หลักเสมอภาค 
ความเสมอภาพในระบอบประชาธิปไตยมีหมายความว่า การที่ราษฎรทุกคนในประเทศมี

ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน และพื้นฐานในเรื่องสําคัญๆ ที่เป็นไปได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์
ปุถุชน อันจะทําให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม 

๔. หลักภราดรภาพ 
ในการปกครองตัวเองร่วมกันของประชาชนนั้น เมื่อคนในสังคมมีโอกาสและเข้ามีส่วน

ร่วมใน กิจกรรมของสังคม ย่อมทําได้อย่างสันติและหาข้อยุติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับกัน และมีความ
เคารพ ซึ่งกันและกัน 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า คําว่า “ประชาธิปไตย” มีความหมายทั้งในรูปแบบและหลักการ
ปกครอง รวมตลอดถึงการดํารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์ในด้านการปกครองนั้น ประชาธิปไตยมุ่งถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะกําหนดนโยบายต่างๆ อันเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
ส่วนด้านการดําเนินชีวิตนั้น ประชาธิปไตยหมายถึงการยอมรับเสรีภาพ ความสําคัญและประโยชน์ซึ่ง 
กันและกัน โดยมีเหตุผลที่เป็นเครื ่องนําทางเพื่อนําไปสู่ความผาสุกร่วมกัน โดยความหมายของ 
ประชาธิปไตยท่ีใช้กันในภายหลังนั้นอาจจะแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทกล่าวคือ มีความหมายอย่างแคบกับ
ความหมายอย่างกว้าง ความหมายอย่างแคบหมายถึง การที ่ประชาชนมีอํานาจปกครองตนเอง      
ส่วนในความหมายอย่างกว้าง ประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตแบบหนึ่งซึ่งมีแบบแผนแห่งพฤติกรรมในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

การเมืองภาคประชาชน 
สิทธิเสรีภาพในทางการเมือง๓๓ (Political Right) คือ สิทธิและเสรีภาพในการกําหนดวิถี

ช ีว ิตของตนเองทางการเม ือง เศรษฐก ิจ ส ังคมและว ัฒนธรรมหร ือแม ้แต ่ก ารจ ัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติผ่านระบบตัวแทนในการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งทางตรง สิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองก็ยังรวมถึง การแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางการเมือง สิทธิในการ
วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองสิทธิใน การชุมนุมอย่างสันติสิทธิในการมีส่วนร่วมต่อการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ ได้ให้ความหมายคําว่า “การเมืองภาคประชาชน” (People’s Politics) ว่าเป็นขบวนการ
เคลื ่อนไหวในทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) ที ่มุ ่งเน้นการเคลื ่อนไหวสร้าง
จิตสํานึกในประเด็นผลประโยชน์ร่วมของมนุษยชาติซึ่งได้แก่สภาพแวดล้อมโลก สภาพ และทุนโลก 
เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเมืองภาคพลเมืองในรูปแบบใด การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม (Civil 
society Movement) หรือภาคพลเมืองดังกล่าวมีองค์ประกอบสําคัญ คือ พลเมืองที่ กระตือรือร้น 

 
๓๓ อ้างแล้ว, หน้า ๑๑-๑๒. 



๓๗ 

(Active citizen) มุ่งปกป้องคุ้มครองสิทธิและมุ่งประโยชน์สาธารณะ (Common Good) เป็นพลัง
สําคัญ  

ความหมายคําว่า “การเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมือง” กล่าวไว้ว่า 
พลเมืองนั้นมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การวางแผนและขับเคลื่อน การพัฒนาและ
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ 

มีการให้นิยามคําว่า“การเมืองภาคประชาชน”ว่าหมายถึง การเคลื ่อนไหวอย่างมี
จิตสํานึกทางการเมืองของกลุ่มประชาชนเพ่ือจะลดฐานการครอบงําของรัฐรวมทั้ง เพ่ือการโอนอํานาจ
บางส่วนมาให้ประชาชนเพื่อใช้ดูแลชีวิตของตนเองโดยตรง๓๔ 

มีอธิบายว่า การเมืองที่ภาคประชาชนส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในทุกระดับทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นการเมืองที่ประชาชนนอกสภาฯ จะเข้ามามีบทบาทและ
เข้าใจถึงอํานาจโดยตรงในการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะต่างๆ และการเข้าถึงอํานาจในการกําหนด
นโยบายสาธารณะโดยไม่ต้องผ่านการเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ทั้งจากการเลือกตั้งและ
แต่งตั้ง ซึ่งหมายถึงจะต้องการสร้างประชาธิปไตย แบบการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยทางตรงให้
เกิดข้ึน เพ่ือกํากับและกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของประชาชนให้มากกว่าฝากความหวังและพ่ึงพา
ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเพียงอย่างเดียว๓๕ 

๑. ส ิทธ ิ เสร ีภาพทางการเม ืองภาคประชาชนที่ ร ับรองโดยร ัฐธรรมน ูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

การเมืองภาคประชาชนเป็นส่วนสําคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๐ และประชาชนไทยก็ให้ความตระหนักถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองมาก
ยิ่งขึ้น ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งได้มีการขยายเพ่ิมเติมเรื่อง
การเมือง ภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้นโดยมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้๓๖ 

๑. การปกครองตนเอง ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ 
(๓) และในหมวด ๑๔ ได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเองและตัดสินใจ
เรื่อง ท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง” นอกจากนั้นยังมีมาตราอื่นๆ ที่ขยายความเกี่ยวกับการปกครองส่วน

 
๓๔ ศรัณยุ หมั้นทรัพย,์ ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๕๐), หน้า ๑๑๙. 
๓๕ นายเสกสรร ประเสริฐกลุ, การเมอืงภาคประชาชนหรือภาคพลเมอืง, (กรุงเทพมหานคร: ส.เจรญิ 

การพิมพ,์ ๒๕๕๙), หน้า ๓๕. 
๓๖ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์, การเมืองภาคประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๕๕), หน้า ๑๒-๑๓. 



๓๘ 

ท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะการปกครองตนเองเป็นส่วนสําคัญของการเมืองภาคประชาชนในการจัดการเรื่องที่
อยู่ใน ขอบเขตอํานาจของตน และที่สําคัญที่สุดก็คงเป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาระบอบการ
ปกครองแบบ ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 

๒. การอนุรักษ์รักษาชุมชนของชุมชนท้องถิ่น โดยที่ประชาชนเป็นเจ้าของชุมชนที่ตนเอง
มีจะทำให้มีส่วนในการพัฒนาดังนั้น จึงมีสิทธิที่จะให้คุ้มครองชุมชนของตนให้พ้นจากการมีผลในทาง
ลบจากนโยบาย หรือการลงทุนของนักธุรกิจที่อยู่ในระบบทุนนิยมอีกด้วย ประชาชนจึงมีอํานาจที่จะ
คุ้มครองและอนุรักษ์ชุมชนของตนเองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ในส่วนนี้ย่อมเปิดโอกาส
ให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างแข็งขันซึ่งเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งของการเมืองภาค
ประชาชน 

๓. การให้ทําประชาพิจารณ์ตามที่มีการบัญญัติรับรองไว้ในมาตรา ๕๗ และ ๕๘ ซึ่งถือ
เป็นส่วนที่สําคัญของการเมืองภาคประชาชนกล่าวคือ ประชาชนที่มีสิทธิที่จะประชาพิจารณ์โครงการ
สําคัญๆ ของฝ่ายบริหารที ่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู ่ของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สภาพแวดล้อม เพื่อให้การตัดสินนโยบายของฝ่ายรัฐได้รับการพิจารณารอบด้านและฟังเสียงของ
ประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศและประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการของฝ่าย
บริหาร 

๔. การที่ลงประชามติในกรณีที่มีเรื่องสําคัญเกินกว่าอํานาจและความรับผิดชอบของ
ตัวแทน ของประชาชนคือรัฐสภา ประชาชนก็ต้องมีบทบาทในการตัดสินใจด้วยตนเองโดยการลง
ประชามติซึ่ง หมายความว่าเป็นการตัดสินนโยบายโดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วทั้งประเทศ 

๕. อํานาจในการเสนอให้มีการถอดถอนผู้บริหารระดับสูง โดยประชาชนจํานวนสองหมื่น
คนมี อํานาจในการเข้าชื่อเพ่ือเสนอให้มีการถอดถอนผู้บริหารระดับสูงที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือ
มี พฤติกรรมทุจริต ทั้งในระดับชาติตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๔ มาตรา ๒๗๑ และในระดับท้องถิ่น 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๕ 

๖. การเสนอกฎหมาย ประชาชนจํานวนหนึ่งหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอกฎหมาย
เกี่ยวกับหมวด ๓ (สิทธิเสรีภาพของประชาชน) และหมวด ๕ (แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ) ซึ่งได้
บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๔๒ (๔) และในการปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งมีสิทธิ เสนอการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามทีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๖ 

๗. การเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจํานวนห้าหมื่น
คน มี สิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ตามมาตรา ๒๙๑ 

๘. การชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ และการรวมกลุ่มทางการเมือง ประชาชนย่อมมี
สิทธิที่ จะมีการแสดงออกทางการเมืองด้วยการคัดค้านและประท้วงนโยบายบางอย่างตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว แต่สิ่งที่สําคัญคือจะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธซึ่งได้บัญญัติรับรองไว้ใน



๓๙ 

มาตรา ๖๓ นอกจากนั้น มาตรา ๖๔ ยังบัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิรวมกลุ่มเป็นชมรม สมาคม ฯลฯ ซึ่ง
จะมีส่วน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง กล่าวคือ มีความเป็นการเมืองภาคประชาชน 
มากยิ่งขึ้น 

๙. การคมครองรัฐธรรมนูญเพ่ือรักษาอํานาจอธิปไตยของตนตามมาตรา ๖๘ และมาตรา 
๖๙ ได้บัญญัติไว้ให้เป็นสิทธิของประชาชนที่จะต่อต้านความพยายามที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กติกา สูงสุดของการเมืองการปกครอง ในส่วนนี้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ
อํานาจ อธิปไตยย่อมมีสิทธิที่จะหวงแหนป้องกันอํานาจอธิปไตยของตน เพื่อให้ระบอบการปกครอง
แบบ ประชาธิปไตยดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

๒. การพัฒนาการเมืองภาคประชาชน 
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาในเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับ ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใน
การสื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทําให้สามารถส่งและกระจายข้อมูล ข่ าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและไม่ถูกจํากัดโดยพรมแดนอีกต่อไป แม้จะพบว่าประชาชนไทยมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิและ
เสรีภาพมากยิ่งขึ้น แต่ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องดังกล่าวยังคงมีความ คลาดเคลื่อนกันอยู่เป็นเหตใุห้
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองบนกรอบ ที่แตกต่างกันผนวกกับ
ความรู้สึกเป็นฝ่ายหรือเลือกสีทางการเมืองจึงนําไปสู่แนวโน้มที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตก
ผลึกในเรื่องนี้ร่วมกันยากยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนดังกล่าวที่จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่
ย่อมขึ้นอยู่กับตัวแปรหลักสําคัญ ๆ ดังต่อไปนี้๓๗ 

ตัวแปรแรก ประชาชนต้องทวงสิทธิ์ของตนตามรัฐธรรมนูญโดยการยืนหยัดต่อสู้เพื่อปก
ปักษ์ รักษาสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของประชาชนที่เสียภาษีและสิทธิที่จะมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ตัวแปรที่สอง ผู้ครองอํานาจรัฐซึ่งได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และสถาบันใน
ระบบ ราชการจะต้องมีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยถือว่าการบริหารราชการ 
แผ่นดินเป็นเรื่องที่ต้องมีส่วนร่วมจากทุก ๆ ฝ่ายและที่สําคัญที่สุดประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะปกครอง 
ตนเองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพราะอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 

 
๓๗ พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร, สิทธิและเสรีภาพ ทางการเมืองของภาคประชาชนที่ส่งผลต่อการ

ขับเคลื่อนทางการเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๙), หน้า ๗๗. 



๔๐ 

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะดําเนินไปได้อย่างสัมฤทธิ์ผลยังขึ้นอยู่กับ ตัว
แปรสําคัญ ๓ ประการ กล่าวคือ๓๘ 

ประการแรก สภาพสังคมและเศรษฐกิจต้องเอื้ออํานวย เช่น ในทางสังคมนั้น ประชาชน
ต้องมี การศึกษาในระดับที่สามารถเข้าใจถึงระบอบการปกครอง ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่ อง
การเมืองการ ปกครอง ตลอดจนมีความตื่นตัวทางการเมืองก็สามารถมีโอกาสได้เข้าถึงสื่อมวลชนได้ 
และมีโอกาสเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล และในขณะเดียวกันในทางเศรษฐกิจ  

ประการที่สอง โครงสร้างและกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะต้องมีการจัดตั้งสถาบันและ 
กระบวนการประชาธิปไตย โดยมีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนว่า มีรัฐสภา มีสถาบันฝ่าย 
บริหาร มีกระบวนการเลือกตั้ง กระบวนการตรวจสอบ และที่สําคัญ ก็ต้องรับรองสิทธิเสรีภาพของ 
ประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง 

ประการที่สาม ตัวแปรสําคัญประการสุดท้าย ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนา
ระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
นั่นคือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  

สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
แบบแผนของความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อระบบการเมืองและต่อ

ส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมือง ประชาธิปไตยมุ่งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะกําหนด
นโยบายต่างๆ อันเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ส่วนด้านการดําเนินชีวิตนั้น ประชาธิปไตย
หมายถึงการยอมรับเสรีภาพ ความสําคัญและประโยชน์ซึ่ง กันและกัน โดยมีเหตุผลที่เป็นเครื่องนํา
ทางเพ่ือนําไปสู่ความผาสุกร่วมกัน 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
(๒๕๕๔), หน้า ๒๐-๒๗.   

วัฒนธรรมทางการเมืองเริ่มต้นจากการรับรู้และความเข้าใจต่อ
ระบบการเมืองเป็นเรื่องแรก และความไว้วางใจและเชื่อมั่นใน
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 

นายจรูญ สุภาพ 
(๒๕๕๔), หน้า ๘๕. 

ความสําคัญของประชาธิปไตยมีหลักคือประชาชนเป็นเจ้าของ
อํานาจและยังเป็นผู้ร่วมกันใช้อํานาจ 

 
๓๘ วิชัย ตันศิริ, วิวัฒนาการของประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๘), หน้า ๖๘. 



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศรัณย ุหมั้นทรัพย ์
(๒๕๕๐), หน้า ๑๑๙. 

ประชาชนสามารถจะลดฐานการครอบงําของรัฐ โดยการ
เคลื่อนไหวอย่างมีจิตสํานึกทางการเมือง 

นาย เสกสรร  ประ เส ร ิ ฐ กุ ล 
(๒๕๕๙), หน้า ๓๕. 

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนมีการคุ้มครองในสิทธิขั้น
พื้นฐานโดยต้องมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม 
สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

นายสมเก ียรต ิ  พงษ ์ ไพบ ูลย์  
(๒๕๕๔), หน้า ๑๒ -๑๓. 

รัฐต้องกระจายอํานาจ เพราะเป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนา
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 

วิชัย ตันศิริ  
(๒๕๔๘) ,หน้า ๖๘. 

เสรีภาพทางการเมืองประชาชนต้องทวงสิทธิ ์ของตนตาม
รัฐธรรมนูญและราชการจะต้องมีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

แนวความคิดเรื ่องการพัฒนาการเมือง๓๙ หรือการทําให้ทันสมัยทางการเมือง จะเป็น
แนวความคิดทางการเมืองที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศด้อยพัฒนา 
เนื ่องจากหลังจากสงครามโลกครั้งที ่สองประเทศต่าง  ๆ ซึ ่งก็เคยเป็นประเทศในอาณานิคมของ
มหาอํานาจตะวันตกได้รับเอกราชประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ก็ประสบปัญหาทางการเมืองต่าง ๆ มากมาย 
เกิดการรบราฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงอํานาจกันระหว่างเผ่ าพันธุ์หรือกลุ่มการเมืองต่าง ๆ และการล้มลุก
คลุกคลานของระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับการปฏิวัติรัฐประหารโดยการเข้ายึด
อํานาจของทหารและมีการวิเคราะห์หาสาเหตุปรากฏการณ์ทางการเมืองโดยนักวิชาการแขนงต่าง ๆ 
สําหรับนักเศรษฐศาสตร์มองการไร้เสถียรภาพต่าง ๆ ในประเทศเหล่านี้ก็เกิดจากการด้อยพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาความยากจนและการขาดเทคโนโลยีในการผลิต ทําให้สังคมประสบปัญหาต่าง  ๆ 
ยากที่จะเกิดเสถียรภาพทางการเมืองขึ ้นได้ความเชื ่อดังกล่าวนี ้ย ังครอบคลุมไปถึงสาเหตุของ
สงครามโลกครั้งที่สองด้วยว่าเกิดจากปัญหาหลักคือปัญหาเศรษฐกิจ 

 
๓๙ ลูเชี ่ยน พาย , พัฒนาการเมืองหรือทฤษฎีพัฒนาการเมือง , (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

พระปกเกล้า, ๑๙๖๐), หน้า ๕๗-๖๕. 
 



๔๒ 

โดยมีการสรุปแนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองซึ่งมีอยู่ ๑๐ แนวความคิด 
โดยการสังเคราะห์ออกมาในรูปของ Development Syndrome หรือ พหุภาพแห่งการพัฒนา 
ดังนี้คือ๔๐ 

๑. การพัฒนาการเมือง คือ รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อมีการสนใจเกี่ยวกับ
ปัญหาความเจริญทางเศรษฐกิจและก็มีความจําเป็นที่จะแปรรูปของเศรษฐกิจที่หยุดนิ่ง เพื่อเป็น
เศรษฐกิจที่เจริญได้ในระดับสม่ำเสมอ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าสภาพทางการเมืองและสังคมจะมี
บทบาทอย่างแน่วแน่ในการขัดขวางหรือเอื้ออํานวยต่อการเพิ่มขึ้นในรายได้เฉลี่ยต่อหัวดังนั้น การ
พัฒนาการเมืองคือสภาพของระบบการเมืองซึ่งจะเอ้ืออํานวยต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ 

๒. การพัฒนาการเมืองคือการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม มีความผูกพันอย่างแน่นเฟ้น 
ซึ่งทางเศรษฐกิจก็เป็นความเห็นที่มีลักษณะเป็นนามธรรมของการเมืองในสังคมที่มีความเจริญอย่าง
มากในทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยมีข้อสันนิษฐานก็คือว่า ชีวิตในสังคมอุตสาหกรรมนั้น
อาจจะนําไปสู ่ช ีว ิตทางการเมืองแบบหนึ ่งตามความหมายนี ้ส ังคมอุตสาหกรรมไม่ว ่าจะเป็น
ประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตาม ก็ยังมีมาตรฐานพฤติกรรมทางการเมืองและการปฏิบัติซึ่งเป็นลักษณะของ
การพัฒนาการเมืองและเป็นจุดมุ ่งหมายบั้นปลายของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะของการพัฒนาการเมือง กลายเป็นรูปแบบซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพฤติกรรมของรัฐบาล
ที่ “มีเหตุผลและรับผิดชอบ” กล่าวคือ มีการหลีกเลี ่ยงการกระทําที ่ไร้ความคิดซึ ่งคุกคามต่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่สําคัญในสังคมมีข้อจํากัดต่ออธิปไตยทางการเมือง 

๓. การพัฒนาการเมืองคือความเจริญทางการเมืองการพัฒนาการเมืองเป็นลักษณะ
การเมืองในอุดมคติในแบบสังคมอุตสาหกรรมมีความหมายเดียวกับความเจริญทางการเมืองที ่มี
ประเทศอุตสาหกรรมเป็นแบบอย่างของชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม และคนจํานวนมากคาดหวังว่าใน
ขอบข่ายชีวิตทางการเมืองก็มีลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตามการยอมรับความคิดอันนี้โดยง่ายย่อมจะ
ทําให้เกิดความไม่พอใจกับผู้เชื่อถือในความเท่าเทียมกันของวัฒนธรรม และคําถามสําคัญก็คือการที่
ถือว่าการปฏิบัติของสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมตะวันตกเป็นมาตรฐานสากลสําหรับการเมืองทุก
ระบบนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

๔. การพัฒนาการเมืองคือระบบการเกิดรัฐชาติการพัฒนาการเมืองนั้นเกิดจากการจัดตั้ง
ของชีวิตทางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองที่คล้องจองกับมาตรฐานของรัฐบาลในยุคใหม่ 
จากประวัติศาสตร์มีระบบการเมืองหลายระบบและทุกสังคมมีระบบการเมืองของตนการเมืองของ
จักรวรรดิของสังคมชนเผ่าและเชื้อชาติหรือของอาณานิคมจะต้องสลายตัวไปเพื่อกลายเป็นระบบ

 
๔๐ นภาภรณ์ พิพัฒน์ , การเมืองในระบอบประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๙-๒๑. 



๔๓ 

การเมืองในรัฐชาติ ซึ ่งจะดําเนินไปอย่างสัมฤทธิ ์ผลร่วมกับรัฐชาติอื ่นๆ การพัฒนาการเมืองจึง
กลายเป็นวิถีทางซึ่งสังคมที่เป็นรัฐชาติในรูปแบบและโดยความเอ้ือเฟื้อของนานาชาติ ได้กลายเป็นรัฐ
ชาติที ่แท้จร ิง คือ ความสามารถที ่จะดํารงไว ้ซ ึ ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมในระดับหนึ่ง
ความสามารถที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และความสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ระหว่างประเทศ 

๕. การพัฒนาการเมืองคือการพัฒนาการบริหารและกฎหมาย ถ้าเราสามารถแยกการ
สร้างชาติออกเป็นการสร้างสถาบันและการพัฒนาความเป็นพลเมือง เราก็จะมีความคิดทางการพัฒนา
การเมืองแบบสองแนว แล้วความคิดท่ีว่าการพัฒนาการเมืองคือการสร้างองค์กรมีประวัติมาช้านานซึ่ง
เป็นพื้นฐานที่ชาญฉลาดของระบบอาณานิคม การสร้างสังคมทางการเมืองนั้นก่อนอื่นจําเป็นต้องมี
ความเป็นระเบียบทางกฎหมายและจากนั้นความเป็นระเบียบทางการบริหาร ตามทฤษฎีการสร้าง
ระบบองค์กรอธิปไตยอย่างสัมฤทธิผลเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาไม่มีรัฐใดจะอ้างว่า “พัฒนา” ถ้า
ขาดความสามารถท่ีจะจัดการเรื่องสาธารณะอย่างได้ผล 

๖. การพัฒนาการเมืองคือการระดมพลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองการพัฒนา
การเมืองอีกแง่หนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทของประชาชนและมาตรฐานใหม่ของความภักดีและการมี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาการเมืองคือเกิดความตื่นตัวทางการเมืองแบบหนึ่ง
ของประชาชนผู้มีความกระตือรือร้นและมีความผูกพันต่อการเมืองการเมืองแบบประชาชนมีส่วนรว่ม
นั้นกลายเป็นจุดหมายปลายทางของมันเอง แตถ่ือเป็นการตอบโต้ของชนกลุ่มใหญ่ที่มีต่อการชักจูงของ
ผู้นํา ควรยอมรับว่าการมีส่วนร่วมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างชาติเพราะเป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างความภักดี
และความรู้สึกใหม่ในเอกลักษณ์ของชาติ ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นแนวทางของการ
พัฒนาการเมืองแต่ก็เต็มไปด้วยอันตราย 

๗. การพัฒนาการเมือง คือการสร้างประชาธิปไตยการพัฒนาการเมืองเหมือนกับการ
สร้างสถาบันและการปฏิบัติประชาธิปไตยแนวความคิดนี้มีข้อสันนิษฐานว่ ารูปแบบของการพัฒนา
การเมืองมีอยู่รูปเดียว คือการสร้างระบอบประชาธิปไตย ทําให้เกิดการต่อต้านแนวความคิดนี้  ทําให้
สังคมศาสตร์เป็นศาสตร์ปราศจากคุณค่านิยมและมุ่งที่จะวิเคราะห์การเมืองอย่างวัตถุวิสัยนอกจากนี้
ประชาธิปไตยเป็นคําซ่ึงเต็มไปด้วยคุณค่านิยม ส่วนการพัฒนานั้นเป็นกลาง 

๘. การพัฒนาการเมือง คือเสถียรภาพการเมืองและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบ คน
จํานวนมากก็รู้สึกว่าประชาธิปไตยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีแนวคิดการพัฒนาใน
แง่ของความเป็นระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาการเมืองขึ้นอยู่กับความสามารถควบคุม
การเปลี่ยนแปลงสังคมหรือถูกควบคุมโดยสังคม จุดเริ่มต้นของการควบคุมพลังทางสังคมคือ การรักษา
ความเป็นระเบียบทางสังคม ปัญหาก็คือไม่มีคําตอบก็คือว่าความเป็นระเบียบจะต้องมีขนาดใดจึงจะ
พอเพียงหรือเป็นสิ่งที่จะพึงประสงค์และเพื่อจุดประสงค์อันใดที่มีการพยายามเอาเสถียรภาพและการ



๔๔ 

เปลี่ยนแปลงมารวมกันจะไม่เป็นความฝันของชนชั้นกลางหรือของสังคมซึ่งดีกว่าประเทศด้อยพัฒนา
ทั้งหลายในปัจจุบัน 

๙. การพัฒนาการเมืองคือการระดมพลและอํานาจการยอมรับว่าการพัฒนาการเมืองคือ
ความสามารถของระบบ เมื่อมีการอภิปรายกันว่าประชาธิปไตยอาจจะทําให้ประสิทธิภาพของระบบ
นั้นลดลง และมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นสิ่งที่จะวัดความสามารถของระบบและขณะเดียวกันความคิดเรื่อง
ประสิทธิภาพทําให้คิดว่า การที่มีแบบแผนทางทฤษฎีหรืออุดมคติที่จะสามารถเปรียบเทียบกับ
ข้อเท็จจริงแนวคิดนี้นําไปสู่ความเชื่อว่า มีระบบการเมืองที่มีการวัดได้โดยใช้ระดับหรือขอบข่ายของ
อํานาจสูงสุดซึ่งระบบสามารถจะระดมพลและอํานาจขณะเดียวกันผู้ตัดสินนโยบายมีอํานาจอย่างมาก 
การพัฒนาก็คือความสามารถของรัฐที่จะเอาทรัพยากรจากสังคม ความสามารถที่จะระดมทรัพยากร
และมีการแจกแจงทรัพยากรมักจะผูกพันกับการสนับสนุนของประชาชนที่มีระบบการเมืองและด้วย
เหตุนี้ระบอบประชาธิปไตยจึงมักจะมีการระดมทรัพยากรได้สัมฤทธิ์ผลดีกว่าระบบเผด็จการที่กดขี่
ความจริงแล้วในทางปฏิบัติปัญหาของการพัฒนาการเมืองในหลายสังคมอาจจะเกี่ยวพันกับการได้รับ
ความสนับสนุนจากประชาชนอันนี้ไม่ใช่เพราะคุณค่าทางประชาธิปไตย 

๑๐. การพัฒนาการเมืองเป็นแง่หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซ่ึงความจําเป็นที่ต้อง
มีข้อสันนิษฐานทางทฤษฎีเพื่อเลือกสรรดัชนีในการที่วัดการพัฒนานําไปสู่ความคิดที่ว่าการพัฒนา
การเมืองนั้นผูกพันอย่างแน่นเฟ้นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจนี่เป็นความจริงเพราะ
อะไรก็ตามที่อธิบายถึงศักยภาพของอํานาจของประเทศ ก็มักจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจ
และสภาพสังคม ถึงแม้ว่าในขอบเขตที่จํากัดอาณาจักรแห่งการเมืองอาจจะอยู่โดดเดี่ยวจากส่วนของ 

ในเรื่องความหมายของ “การเมือง” นั้นคือ การเมือง (Politic) ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
หล่อหลอมขัดเกลาทางสังคม (Socialization Process) ของแต่ละบุคคล ซึ่งบุคคลที่เติบโตภายใต้
สิ่งแวดล้อมของสังคมอำนาจนิยมก็อาจเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นผู้ปกครองเป็นภาระหน้าที่
ของผู้ปกครองที่ต้องใช้อำนาจเพื่อปกครองประเทศ เพื่อที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
เพ่ือระดมทรัพยากรในการพัฒนาประเทศ และเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้ทีอ่ยู่ใต้การปกครองที่จะต้อง
เชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ผู ้ปกครองบัญญัติ ด้วยเหตุนี้การเมืองจึงหมายถึง      
การจัดสรรอำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนขณะที่มีความคิดรวบยอดของคำว่า “การเมืองที่ใช้
ว่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ๑) รัฐ ๒) อำนาจและอำนาจหน้าที่ ๓) การแจงสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมและ 
๔) เป็นเรื่องของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นสำคัญในทางการเมือง 

สรุปได้ว่าการเมืองจะเป็นเรื ่องอำนาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมนั้น ๆ เป็น
ตัวกำหนดกิจกรรมของสังคมนั้นแทบทุกหัวมุมโดยอำนาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมนั้น ๆ 
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนที่อิงอยู่บนหลักการพื้นฐานสำคัญ ๔ ประการคือ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมวัฒนธรรมและธรรมรัฐ 



๔๕ 

ความหมายและปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย 
แม้ว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เข้ามาใน

ประเทศไทยด้วยเวลาเกือบ ๘๐ ปีแล้วก็จริง แต่ปัจจุบันนี้ ความขัดแย้งทางการเมืองนั้น ส่วนหนึ่งเกิด
จากการเข้าใจหลักอุดมการณ์ประชาธิปไตยไม่ตรงกัน จึงจะมีความจำเป็นจะต้องตอกย้ำและ ทำความ
เข้าใจอย่างตกผลึกโดยที่ มีในส่วนที ่เกี ่ยวกับความหมายและปรัชญาของการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีคำอธิบายว่าคำว่าประชาธิปไตยมาจากรากศัพท์ของภาษากรีกคือ demos แปลว่า 
ประชาชน (People) และ Kratia แปลว่า การปกครอง (Rule) ดังนั้นโดยนัยทางภาษาประชาธิปไตย 
จึงหมายถึง การปกครองโดยประชาชนเกี่ยวกับปรัชญาของระบอบประชาธิปไตยนั้น ได้สรุปจาก
ความคิดทางการเมืองของนักปรัชญาในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยคลาสสิคจนถึงสมัยใหม่โดยพยายามที่จะ
อธิบายสภาวะธรรมชาติ กฎแห่งธรรมชาติ และธรรมชาติของมนุษย์ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงเงื่อนไขของมนุษย์
ที ่จะอยู ่ร ่วมกันในสังคมความจำเป็นในการจัดตั ้งร ัฐ การกำหนดรูปแบบของรัฐ การกำหนด
ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง และเป้าหมายของการปกครองอันเป็นเจตจำนงสำคัญ
ของระบบการเมือง ในส่วนของปรัชญาระบอบประชาธิปไตยโดยพิจารณาว่า๔๑มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่
มีสัญชาติญาณแห่งความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เพื่อเป็นเป้าหมายในการแสวงหาชีวิตที่ดี
และมนุษย์โดยธรรมชาติเป็นสัตว์ที ่ม ีป ัญญา จึงแตกต่างจากสัตว์อ ื ่น ด้วยเหตุนี ้มนุษย์จึงมี
ความสามารถในการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถใช้เหตุใช้ผลเพื่อแสวงหาชีวิตที่และมีความสุข 
อาจกล่าวได้ว่าปรัชญาเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาเมธีในสมัยคลาสสิคคือ โสเครตีส เพลโต 
และอริสโตเติลนั่นเอง 

ตามประชาธิปไตยที่ว่าตามทฤษฎีนั้นเป็นทางการเมืองหรือการจัดแจงทางการเมืองใน
ระดับชาติ ที่บรรดาผู้นำทางการเมืองจำต้องมีการแข่งขันกันเพ่ือรับเสียงสนับสนุนโดยมีการเลือกตั้งที่
เป็นระยะเวลาและมีความเสรีจากประชาชน การเลือกตั้งนั้นจำต้องยึดหลักความเสมอภาคและทั่วถึง 
ประชาชนจาเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกผู้
กำหนดนโยบายทางการเมือง และในการควบคุมกำหนดนโยบายนั้นให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน๔๒  

จากความหมายของประชาธิปไตยดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ดังนี้  
๑. การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองของประชาชนหมายถึง 

ประชาชนทั้งมวลเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย  

 
๔๑ ล ิข ิ ต  ธ ี ร เ วค ิน , การ เม ื อ งการปกครอง ไทย , (กร ุ ง เทพมหานคร :  คณะร ั ฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๕๖. 
๔๒ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, การเมืองและการปกครองของไทย, (กรุงเทพกรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

รามคำแหง, ๒๕๕๓), หน้า ๖๑. 



๔๖ 

๒. การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชน หมายถึง 
ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนเข้ามาทาหน้าที่ในการปกครอง  

๓. การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองเพ่ือประชาชน หมายถึง ตัวแทนที่
ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาทาหน้าที่ในการปกครองจะต้องใช้อำนาจในการปกครองเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนจะใช้อำนาจเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และพรรคพวกมิได้  

ประชาธิปไตยมีความหมายที่สามารถแบ่งได้ ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ๔๓ 
๑. ประชาธิปไตยในความหมายที่แคบ โดยมองประชาธิปไตยในฐานะของระบบการเมือง

หรือรูปแบบการปกครองมีหลักเกณฑ์ คือ 
 ๑.๑ หลักท่ีว่าผู้ปกครองต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใต้การปกครอง  

 ๑.๒ หลักท่ีว่าผู้ใต้ปกครองจะต้องมีสิทธิเปลี่ยนตัวผู้ปกครองเป็นครั้งคราว  
 ๑.๒ หลักที ่ว ่าสิทธิมนุษยชนขั ้นพื ้นฐานของประชาชนจะต้องได้รับการปกป้อง

คุ้มครอง 
 ๒. ประชาธิปไตยในความหมายที่กว้างโดยมองประชาธิปไตยในลักษณะของกิจกรรม

สัมพันธภาพและความเก่ียวข้องระหว่างประชาชนด้วยกันในลักษณะต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ  
  ๒.๑ การเคารพในสิทธิของกันและกัน  
  ๒.๒ การตกลงกันโดยสันติวิธี  
  ๒.๓ ความยุติธรรมในสังคม 

หลักการของระบอบประชาธิปไตย 
ตามระบอบประชาธิปไตยนอกจากประกอบด้วยเอกลักษณ์ ในฐานะที่ มีระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นระบบการเมือง ระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักการสำคัญ ๕ ประการ 
คือ๔๔  

๑.หลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน (popular sovereignty) ระบอบประชาธิปไตยยึดถือ
หลักแห่งอำนาจอธิปไตยของปวงชนเป็นเสมือนหัวใจของระบบการเมือง กล่าวคือ ประชาชนเท่านั้นที่
เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงประชาชนแสดงออกซ่ึงการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยการใช้
สิทธิในการกำหนดตัวผู้ปกครองโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง  

 
๔๓ ว ิส ุทธ ิ ์  โพธ ิ ์แท ่น , แนวคิดและตัวแปรประชาธ ิปไตยในอ ุดมคติ , (กร ุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๑๖. 
๔๔ สุทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๒), 

หน้า ๒๓-๒๕. 



๔๗ 

๒.หลักเสรีภาพ (liberty) ปรัชญาของระบอบประชาธิปไตยที่ยึดมั่นว่ามีมนุษย์เกิดมา
พร้อมกับเสรีภาพคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่เสรีภาพดังที่ รุสโซ่ กล่าวไว้ว่ามนุษย์ถ้าปราศจากเสรีภาพก็
ปราศจากความเป็นมนุษย์ เนื่องจากเสรีภาพมีคุณค่าสำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์  

๓.หลักความเสมอภาค (equality) หลักความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยเป็น
หลักการที่ควบคู่กับหลักเสรีภาพ กล่าวคือ มนุษย์จะต้องมีทั้งเสรีภาพและความเสมอภาค ความเสมอ
ภาคในระบอบประชาธิปไตยมิใช่ความเสมอภาคในเรื่องความสามารถเพราะมนุษย์มีความสามารถ 
และความถนัดที่แตกต่างกันแต่ความเสมอภาคและความถนัดที่แตกต่างกันของมนุษย์จะไม่ทำให้
มนุษย์มีความได้เปรียบหรือความเหนือกว่าบุคคลอื่น 

๓.๑ ความเสมอภาคทางการเมือง ได้แก่ ความเสมอภาคในการใช้สิทธิและ
เสรีภาพในการเลือกตั้ง ประชาชนที่บรรลุนิติภาวะโดยไม่จำกัดเพศ ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจ 

๓.๒ ความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ความเสมอภาคในการเลือกประกอบ
อาชีพการประดิษฐ์คิดค้น และการผลิตต่าง ๆ เพื ่อเสริมความมั ่นคงให้แก่ตนภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเท่าเทียมกัน 
  ๓.๓ ความเสมอภาคในทางสังคม ได้แก่ ประชาชนจะต้องได้รับโอกาสที่จะได้รับ
บริการจากรัฐทั้งในเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล การพัฒนาทักษะ การฝึกอาชีพ ตลอดจนความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากรัฐบาลอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน 
๔.หลักกฎหมาย (Rule of law) กฎหมายเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม การ
ใช ้หล ักกฎหมายทาให้มนุษย ์สามารถเอาชนะข้อบกพร่องตามกฎแห่งธรรมชาติ ทาให ้เกิด
กระบวนการพัฒนาไปสู่ความศิวิไลซ์ 
  ๔.๑ กฎหมายต้องมีที ่มาที ่ชอบธรรม ดังที ่ปราชญ์กล่าวไว้ว่า ชนชั ้นใดบัญญัติ
กฎหมายย่อมเพ่ือประโยชน์ของชนชั้นนั้น ดังนั้นกฎหมายถ้าให้ทรราชย์เป็นผู้บัญญัติก็จะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของทรราชย์  
  ๔.๒ การบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาคเท่าเทียมกัน หลักกฎหมายที่สำคัญใน
ระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญ คือ ประชาชนไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติและนับถือศาสนาใด
จะต้องต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
  ๔.๓ ประชาชนจะต้องได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีสิทธิที่จะแต่งตั้งทนายเพ่ือคุ้มครองความเป็นธรรมให้แก่ตน 

๕. หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นในการตัดสินใจใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ
ของประชาชนในการกำหนดตัวผู้ปกครองหรือการตัดสินใจของฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายตุลาการ  



๔๘ 

แตห่ลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยทั้ง ๕ ประการ ดังกล่าว คือ หลักการที่ถือว่า
เป็นแก่นแท้ของระบอบประชาธิปไตยสูงก ็จะการจะพิจารณาว่าสังคมใดมีระดับความเป็น
ประชาธิปไตยสูง หรือต่ำมาก หรือน้อย สามารถวินิจฉัยจากหลักการสำคัญท้ัง ๕ ประการ กล่าวคือถ้า
สังคมใดระบบการเมืองมีองค์ประกอบของหลักการ ๕ ประการของระบอบประชาธิปไตยสูงแสดงว่า
สังคมนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยสูงและในทางตรงกันข้ามถ้าปรากฏว่าสังคมใดอยู่ในระดับต่ำย่อม
แสดงว่าสังคมนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยในระดับต่ำนั่นเอง 

รูปแบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย 
รูปแบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย๔๕ที่ปรากฏอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันได้จำแนกได้

เป็น ๓ รูปแบบใหญ่ๆ คือ รูปแบบควบอำนาจ รูปแบบแบ่งแยกอำนาจ และรูปแบบผสม สำหรับ
ประเทศไทยได้เลือก รูปแบบควบอำนาจ หรือโดยทั่วไปอาจเรียกว่าระบบรัฐสภา เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้ร ูปแบบควบอำนาจหรือระบบรัฐสภา มีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ 
ประกอบด้วยลักษณะสำคัญคือ ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้
จัดตั้งฝ่ายบริหาร และมีอำนาจในการยื่นกระทู้ญัตติและขออภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารฝ่ายบริหาร
มีอำนาจในการยุบสภานิติบัญญัติและประมุขของประเทศและหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือผู้นำรัฐบาลและ
แยกออกจากกัน ประมุขของประเทศอาจเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่
ละสังคมประเทศที่ใช้รูปแบบตามอำนาจและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก 
เบลเยียม ญี่ปุ่น สวีเดน และเนเธอแลนด์ เป็นต้น ประเทศท่ีมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ได้แก่ อินเดีย 
สิงคโปร์ อิตาลี บังคลาเทศ และปากีสถาน เป็นต้น ความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนทำให้เกิดการเรียกร้องการเมืองแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  

การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ๔๖  ๑) การพัฒนาระบบ 
เช่น การแก้รัฐธรรมนูญการพัฒนาสถาบันทางการเมือง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น         
๒) การพัฒนาคนทางการเมือง โดยเฉพาะแบบแผนที่เกิดจากการหล่อหลอมของความรู้ ความเข้าใจ 
อุดมการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของประชาชนเกิดการโน้มเอียงของการรับรู้ อารมณ์
ความรู้สึก การประเมินค่า ส่งผลต่อพฤติกรรมพัฒนาก่อตัวเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง ส่งผลต่อไปอีก
ต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่มักไม่เอื ้อและไม่

 
๔๕อนันต์ เกตุวงศ์, ทฤษฎีการพัฒนาและการวางแผนพัฒนาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๓๗. 
๔๖อภิชาติ สถิตนิรามัย, รัฐธรรมนูญการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน , 

(กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญการพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๖๕. 



๔๙ 

สอดคล้องกับการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตย และ ๓) ภายใต้บริบททุนนิยมโลกดิจิตอลและ
การคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การพัฒนาทางการเมือง หมายถึงกระบวนการทางการเมือง อันได้แก่ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรทางการเมืองและกิจกรรมทางการเมืองที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเมืองที่
ปรารถนา นอกจากนี้การพัฒนาทางการเมืองยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองให้ทันสมัย 
การพัฒนาระบบการเมือง ระบบบริหาร ระบบเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ และการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของการพัฒนาทางการเมืองไม่ว่าจะพิจารณาในทัศนะใดก็ตามจะต้องประกอบไปด้วย
คุณลักษณะสำคัญท่ีเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมืองดังนี้คือ๔๗ 

 ๑. ความเสมอภาค คือ ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคในการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง ทั ้งในการใช้สิทธิทางการเมือง และในการร่วมกิจกรรมทางการเมือง นอกจากนี้
ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคตามกฎหมาย กฎหมายจะต้องมีผลบังคับใช้ต่อประชาชนอย่างเท่า
เทียมกันไม่ว่าจะฐานะรํ่ารวย หรือยากจนจะต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นความเสมอภาคยังครอบคลุมไปถึงความเสมอภาค
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมประชาชน 

๒. ความสามารถของระบบการเมือง หมายถึงความสามารถที่ มีระบบทางการเมืองจะ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ถ้าระบบการเมืองมี
สมรรถนะสูง นโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจของระบบการเมืองจะผลักดัน 

๓.การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่าง และมีความชำนาญเฉพาะ 
(Differentiation and Specialization) เป้าหมายของการพัฒนาระบบการเมือง จะต้องส่งเสริมให้
โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างกันตามภารกิจ และมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  

๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล(Secularization of Political 
Culture) โดยทั่วไปสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยม มักปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นใน
จารีตประเพณีโดยไม่มีเหตุผลยึดถือโชคลางปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบุญบารมี 
ส่วนประชาชนที่ยากจนเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อน 

๕. ความเป็นอิสระของระบบย่อย (Subsystem Autonomy) องค์ประกอบของการ
พัฒนาทางการเมืองที่สำคัญประการหนึ่งก็คือความเป็นอิสระของระบบย่อย ระบบการเมืองใดก็ตามที่
มีระบบย่อยที่มีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระเลยแสดงว่าระบบการเมืองนั้นเป็นระบบ

 
๔๗สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์, ทัศนคติทางการเมืองของเด็กและเยาวชน , (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๕๕), หน้า ๓๕-๓๖. 



๕๐ 

ศูนย์รวมอำนาจลักษณะการรวมศูนย์อำนาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชน
และการให้บริการล่าช้า  

การพัฒนาทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยในส่วนเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในเรื ่อง
ระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง และการพัฒนาทางการเมือง ซึ่งจะต้องบูรณาการให้
สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีแนวทางที่สำคัญดังนี้๔๘ 

๑.การปฏิรูปทางการเมืองอันได้แก่การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย
การพัฒนาระบบรัฐสภาการพัฒนาระบบพรรคการเมืองการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง การพัฒนาระบบ 
การตรวจสอบทางการเมืองการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง  

๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยประเด็นนี้สำคัญมากถือว่า
เป็น “หัวใจของการพัฒนาทางการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตย” นั่นคือต้องปลูกฝังให้ประชาชนมี
จิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย และหวงแหนระบอบประชาธิปไตย 
ต่อต้านระบอบเผด็จการ แต่การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั ้นเป็น
กระบวนการที่ต้องใช้เวลาและต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และมีความตั้งใจจริงจากผู้นำ ทาง
การเมือง และต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ใช้ความพยายาม ความอดทน ความจริงใจ และความจริงจัง 

๓.การพัฒนาระบบการศึกษาทั้งนี้เนื่องจากระบบการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และกล่อมเกลาทางการเมืองได้ดีที่สุดวิธีการหนึ่ง ทั้งรูปแบบการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรียน ซึ่งการศึกษาในระบบโรงเรียนในทางทฤษฎีนั้นเป็นการศึกษา เรียนรู้เรื่องปรัชญา หลักการ
รูปแบบของประชาธิปไตย ซึ ่งในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติต้องมีการฝึกปฏิบัติว ิถีช ีว ิตแบบ
ประชาธิปไตย โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

๔.การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาทางการเมืองจะบรรลุผลสำเร็จได้มากน้อย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจด้วยนั่นคือ ถ้าประชาชนมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจปาน
กลาง พอกินพอใช้ ไม่มีหนี้สินประชาชนจะให้ความสนใจการเมือง  

ให้มีความแตกต่างกันน้อยลง ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งซึ่งสามารถ
กระทำ ได้ดังนี้ 

 ๔.๑ การส่งเสริมอาชีพ และรายได้แก่ประชาชนในชุมชนและเกษตรกรให้เป็น
รูปธรรมโดยเฉพาะ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” หรือ“เกษตรแบบใหม่” หรือ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”  

 ๔.๒ การกระจายความเจริญไปสู่ชนบทและภูมิภาคต่าง ๆ ให้ทั่วถงึ 

 
๔๘ ลิขิต ธีรเวคิน, ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย , (กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๖๕-๖๙. 



๕๑ 

 ๔.๓ การกระจายรายได้ด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค 
 ๔.๔ การพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื ้นฐานด้านการเกษตรในชนบทให้ทั่วถึง เพ่ือ

สนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร เช่น ที่ดินทำกินแหล่งนํ้า ไฟฟ้า ถนน ฯลฯ 
 ๔.๕ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรม 

ภาคพานิชยกรรม และการบริการ โดยเน้นการมีวินัยทางการเงินการคลัง และการตรวจสอบได้ 
  ๔.๖ การสร้างงานในชนบท เพื่อป้องกันปัญหาการอพยพไปขายแรงงานในเมือง
หลวงหรือเมืองใหญ่ และปัญหาการอพยพย้ายถิ่นอันทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาต่อเนื่องกันเป็น
ลูกโซ ่

๕.การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะลดขนาดของระบบราชการให้
เล็กลง แต่ก็ยังทำงานให้มีประสิทธิภาพหน่วยงานใดมีลักษณะงานที่ซ้ำซ้อนควรยุบรวมกัน ควรปฏิรูป
ระบบราชการเสียใหม่ ให้มีโครงสร้างหรือสายการบังคับบัญชาที่สั ้นกะทัดรัด บริหาร และบริการ
สะดวกรวดเร็ว ที่เรียกว่า “Reengineering” หมายถึง “การออกแบบระบบราชการเสียใหม่” หรือ 
“การปฏิรูประบบราชการ” ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้มีการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงใหม่ ระบบบริหาร
จัดการในของระบบงบประมาณ ตลอดจนระบบการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาของระบบ
ราชการไทย 

๖.การพัฒนาด้านสังคม โดยพยายามยกระดับคนในสังคมให้เป็นชนชั้นกลางมากขึ้น 
เพราะในอดีตประเทศไทยยังมีชนชั้นกลางน้อยแต่มีชนชั้นล่างมาก ดังนั้นการจะยกระดับชนชั้นใน
สังคมให้เป็นชนชั้นกลาง(Middle Class) มากขึ้นนั้นจึงต้องยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นถึงระดับ
ปริญญาตรีและยกฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนให้สูงขึ้นพอกินพอใช้มากยิ่งขึ้น 

สรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง  
คือการพัฒนาที่เป็นระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาการเมืองขึ้นอยู่กับ

ความสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือถูกควบคุมโดยสังคม การเมืองจะเป็นเรื่องอำนาจใน
การจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมนั้นๆ เป็นตัวกำหนดกิจกรรมของสังคมนั้นแทบทุกหัวมุมโดยอำนาจ
ในการจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมนั้นๆ อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนที่อิงอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสำคัญ ๔ 
ประการคือ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมวัฒนธรรม
และธรรมรัฐ 

 

 

 



๕๒ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ลูเชี่ยน พาย  
(๑๙๖๐), หน้า ๕๗-๖๕. 

มีแนวความคิด พหุภาพแห่งการพัฒนาการ โดยจะเน้นใน
แง่ที่นักวิชาการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ง่าย
ที่สุด 

นภาภรณ์ พิพัฒน์  
(๒๕๕๐), หน้า ๙. 

การเมือง คือกระบวนการจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมแทบ
ทุกหัวมุม 

ลิขิต ธีรเวคิน 
(๒๕๒๕), หน้า ๕๖. 

ระบอบการเมืองการกำหนดรูปแบบของรัฐ การกำหนด
ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช 
 (๒๕๕๓), หน้า ๖๑. 

การเลือกตั้งนั้นจำต้องยึดหลัก ความเสมอภาคมีความเสรี
ให้กับประชาชน 

วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น 
(๒๕๒๔), หน้า ๑๖. 

ประชาธิปไตยสามารถมองเป็นกิจกรรมสัมพันธภาพและ
ความเกี่ยวข้องระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองได้ 

สุทธิพันธ์ พุทธหุน 
(๒๕๕๒), หน้า ๒๓-๒๕. 

ประชาธิปไตยมีองค์ประกอบของหลักการ ๕ ประการของ
ระบอบประชาธิปไตยสูงแสดงว่าสังคมนั ้นมีความเป็น
ประชาธิปไตยสูงและในทางตรงกันข้าม 

อภิชาติ สถิตนิรามัย  
(๒๕๕๕). หน้า ๓ 

การพัฒนาการเมืองต้องปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทาง
การเมืองและกิจกรรมทางการเมืองที่จะนำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายทางการเมือง 

ลิขิต ธีรเวคิน 
 (๒๕๕๖), หน้า ๖๕ - ๖๙. 

องค์ความรู้ในเรื่องระบอบประชาธิปไตยจะต้องบูรณาการ
ให้สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ฆราวาสธรรมประกอบด้วย ๒ คำ "ฆราวาส" แปลว่า ผู้ดำเนินชีวิตในทางโลก ,ผู้ครอง
เรือน และ "ธรรม" แปลว่า ความถูกต้อง,ความดงีาม,นิสัยที่ดีงาม,คุณสมบัติ และข้อปฏิบัติ  

ฆราวาสธรรม๔๙ แปลว่า คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก 
ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการ คือ  

๑. สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็น
มนุษย์ของตน 

๒. ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส และรักษา
สัจจะ 

๓. ขันติ แปลว่า อดทน ไม่ใช่เพียงแต่อดทนกับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นที่เราไม่
พอใจ แต่หมายถึงการอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลศ 

๔. จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่ง
ที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัยไม่ดีต่างๆ 

 ประโยชน์ของฆราวาสธรรม ๔ 
๑.สัจจะ ผู้อื ่นให้ความเคารพเชื่อถือ เพราะเป็นผู้มีความจริงใจ รักษาคำพูด ไม่โลเล

เพราะผู้ยึดมั่นในสัจจะย่อมสามารถจะปฏิบัติหน้าที่อย่างได้ผลทันเวลา และประสบความสำเร็จได้ 
๒.ทมะ ทำให้คนเราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุข ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน

โดยง่าย และรู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุขท้ังหลายได้ เพราะรู้จักใช้สติเข้าข่ม ไม่หุนหันวู่วามโดยง่าย๕๐ 
๓.ขันติ จะทำให้หลีกเลี่ยงจากความเสื่อมจากเหตุต่างๆ เพราะมีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคง

อดทน อดกลั้น ไม่มัวเมากับสิ่งเย้ายวนต่างๆ เป็นหลักประกันในการสร้างฐานะและชีวิตตนเองการ
อดทนดังกล่าวเป็นความอดทนเพราะเกิดจากสิ่งเย้ายวนใจที่ได้พบเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรสและได้
สัมผัส 

๔.จาคะ เมื่อรู้จักการเป็นผู้ให้ ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนนั่นหมายความว่า เกิดความ
สามัคคีกันไม่ชิงดีชิงเด่นกัน เพราะทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์สังคมจะมี
ความสุขธรรมะ๕๑ 

 
๔๙ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓๒. 
๕๐ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๖.  
๕๑ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑. 



๕๔ 

หลักฆราวาสธรรม ๔ ยังมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความสงบสุขใน
สังคม หากคนในสังคมทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้ว ย่อมอำนวยคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติตาม
ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าก่อให้เกิดความสุขสวัสดีมีความราบรื่นในการดำเนินชีวิต และยังทำให้
องค์กรต่างๆ ตลอดจนสังคมเกิดความสงบเรียบร้อย  

สรุปหลักฆราวาสธรรม ๔  
ได้ว่าการมีสัจจะ ทำให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ หนักแน่นมั่นคง การมีทมะ ทำให้เป็น

คนรักการฝึกฝนตนเอง มีความสามารถในการทำงาน ไม่มีศัตรูไม่มีความแค้นกับใคร สามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้หลงไปทำผิดหรือหลงไปในทางที่ผิดได้ การมีขันติทำให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ 
ได้ทำงานได้ดี เป็นที่พึ่งและเป็นหลักในครอบครัวได้ เป็นที่พึงให้คนอื่นที่เดือดร้อนได้ และการมีจาคะ 
ทำให้มีอารมณ์ผ่องใสติดตัว มีนิสัยเสียสละแก่ผู้อ่ืน รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ทำให้ตนเองปลอดภัยคน
อื่นนับหน้าถือตาครอบครัวและสังคมเป็นสุขมีเพื่อนดีๆ รอบตัวจิตใจมีความสุข ช่วยชำระล้างจิตใจที่
สกปรกเห็นแก่ตัวทำให้คนรักเรามากขึ้น 

ตารางท่ี ๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 

๒๕๔๖, หน้า ๓๒. 
หลักธรรมฆราวาสธรรม ๔ หลักธรรมความสำเร็จในการ
ดำเนินชีวิตทางโลก ๔ ) ประการ คือ  ๑.สัจจะ ๒.ทมะ 
๓.ขันต ิ๔.จาคะ 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

ประชาชนในเขตพ้ืนของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้มีการเข้า
ร่วมกับเทศบาลในโครงการต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลจัดทำโครงการขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชน 
ทั้งในทางด้านการงานอาชีพ ด้านสุขภาพ ด้านการเมืองและความรู้พื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย 
ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทางเทศบาลตำบลต้นธงมีการจัดกิจกรรม
หรือโครงการที่เป็นการเสริมสร้างและให้ความรู้ต่อประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยจะนำเอาโครงการที่
ทางเทศบ้านตำบลต้นธง ที่ทำการโครงการสำเร็จ 

๑.โครงการโรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย๕๒

ตำบลต้นธง วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติ
หน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการ โรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตตำบลต้น
ธง "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ" ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคมและได้มีวิทยากรจาก 
แผนกเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน มาให้คำแนะนำแก่ผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง ซึ่งมี
ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไปมาร่วมโครงการถึง ๔๕ คน 

๒.โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน๕๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ น. นางสาวธัญญารัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
เผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน "การเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของ งานนิติการสำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้น
ธง งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง มีประชาชนเข้าร่วมในการอบรมท้ังหมด ๑๕๓ คน 

๓.โครงการอบรม ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม๕๔ (ประชาชน ผู้สูงอายุ) ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร 
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ร ักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบ ัต ิหน ้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการอบรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม (ประชาชน 

 
๕๒ สำนักงานเทศตำบลต้นธง, [ออนไลน์], แหล่งที่มาhttp://www.tontonggo.th/indexhp?mod 

=bmV3cw&no=NjAy [๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 
๕๓ สำนักงานเทศตำบลต้นธง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา http://www.tontong.go.th/index.p hp?m 

od=bmV3cw&no=NjM2 [๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 
๕๔ สำนักงานเทศตำบลต้นธง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา http://www.tontong.go.th/index.php?M 

od=bmV3cw&no=NjQx [๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 



๕๖ 

ผู้สูงอายุ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  มีนายอนันต์ วุฒิโรธง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง 
เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลต้นธง ณ วัดรมณียาราม    
(กู่ละมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๖.๑ งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการเมืองจิตสํานึกทางการเมืองของ
ประชาชน  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย พบว่า ได้มีผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองไว้หลายท่านแตกต่างกันไป ในที่นี้
ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างวิจัยได้ดังนี ้

วิเชียร ตันศิริคงคล และคณะ๕๕  ได้วิจัยเรื่อง “ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรม ทาง
การเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่าการซื้อ
เสียงคุณสมบัติของตัวผู้สมัคร และอิทธิพลของสื่อมวลชน เป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งส่วนพฤติกรรมทางการเมืองของผู้สมัครส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการอาศัย
หัวคะแนนในพื้นที่และนักการเมืองท้องถิ่นที่มีฐานการสนับสนุนหรือสายสัมพันธ์ ทางการเมืองที่
ผู้สมัครมีต่อพรรคการเมือง นอกจากนี้ในส่วนของการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดพบว่าได้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในระดับปานกลาง มีการจัดเตรียมความพร้อมของ
การจัดเตรียมการเลือกตั้งโดยทั่วไปอยู่ในระดับดีมากแต่ยังมีปัญหาในบางส่วนเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
เนื่องมาจากต้องทํางานควบคู่ไปกับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดขึ้นในเวลาที่
ใกล้เคียงกันด้วย 

สมชาย ติลังการณ์๕๖  ได้วิจัยเรื่อง “จิตสํานึกทางการเมืองต่อพฤติกรรมการออกเสียง
เลือกตั้งของคนเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตสํานึกทางการเมือง
กับพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งการค้นหาสาเหตุที่ประชาชนไปออกเสียงเลือกตั้งว่าเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ใด เงื่อนไขหรือสภาวการณ์ใดผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ ได้ รับประโยชน์ จากความสัมพันธ์ในระบบ
อุปถัมภ์จะเห็นกว่าการเลือกตั้งเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้สามารถต่อรองทางการเมืองได้ และที่ตัวเขา

 
๕๕ วิเชียร ตันศิริคงคล และคณะ, “จิตวิทยาทัศนคติ”, รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒. 
๕๖ สมชาย ติลังการณ,“พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย”, รายงานวิจัย, (รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓), หน้า ๖๗. 



๕๗ 

ไปเลือกตั้งก็เนื่องจากเป็นการตอบแทนผู้อุปถัมภ์ และการปฏิบัติตามกฎหมายส่วนข้อพิจารณาที่ใช้ 
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกผู้ใดนั้นจะดูว่าผู้สมัครคนนั้นสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้าน
ต่าง ๆ ได้ หรือไม่เพียงใดผู้สมัครรู้จักสนิทสนมกันหรือไม่ ดังกล่าวแสดงให้เห็นองค์ประกอบในการ
ตัดสินใจไปเลือกตั้งของประชาชนอย่างน้อย ๒ ประการ คือประการแรก พิจารณาถึงผลกระโยชน์ ที่
เขาจะได้ รับจากการเลือกตั้งซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินที่ได้มาก่อนการเลือกตั้งหรือประโยชน์ที่
ชุมชนได้รับจากโครงการพัฒนาที่ริเริ่มมากจากผู้สมัครที่เขาสนใจเลือกเขาไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอันส่อนัยถึงการขาดความสํานึกในอุดมการณ์ การเมือง แบบเลือกตั้ง และสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกคนโดยอาศัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และ
พิจารณาลักษณะส่วนตัวของผู้สมัครมากกว่าอุดมการณ์และนโยบายของเขารวมถึงพรรคการเมืองที่
เข้าสังกัด 

วิเชียร ตันศิร ิคงคล๕๗ ได้ว ิจ ัยเรื ่อง “พฤติกรรมการเลือกตั ้งของประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าประชาชนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรมทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกล่าวคือประชาชนผู้มี
สิทธิลงคะแนนดังกล่าวส่วนใหญ่ เริ่มหันมาให้ความสนใจกับนโยบายของพรรคการเมืองมากขึ้นโดย
นํามาประกอบกับตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งของตน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวต่าง จาก
เดิมที่ผู้ มีสิทธิลงคะแนนสนใจตัวบุคคล ตามนโยบายประชานิยมจึงเป็นแรงขับที่สําคัญที่ส่งผลให้
พรรคประสบความส ําเร ็จในการเล ือกต ั ้ งสมาช ิกสภาผู้ แทนราษฎรใน ๑๙ จ ังหว ัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สุพร แสงแก้ว๕๘ ได้วิจัยเรื ่อง “การศึกษาการเสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมืองของ
ประชาชนทีส่ิทธิเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร” พบว่าแนวทางการ
เสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกให้ประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ในระดับปานกลาง และมีผู้นำที่ตนเองพึงปรารถนารวมทั้งไม่
อยากเสียสิทธิในการเข้าร่วมทางการเมือง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ด้านจิตสำนึกทางการเลือกตั้ง 
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกในการไปเลือกตั้งเนื่องจากไม่พึงพอใจในตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่
สนใจในการศึกษาขั้นตอนที่ถูกต้องในการเลือกตั้งทำให้เกิดบัตรเสียและเบื่อหน่ายต่อการเลือกตั้งทุก

 
๕๗ วิเชียร ตันศิริคงคล, “พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน”, รายงานวิจัย, (รัฐศาสตร์การเมือง

การปกครอง: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๘), หน้า ๘๙. 
๕๘ สุพร แสงแก้ว, “การเสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางลึก 

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร”, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๔๓. 



๕๘ 

ครั้ง เพราะมีการเลือกตั้งบ่อยครั้ง ด้านความรับผิดชอบของประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการ
เลือกตั้งคิดว่าเป็นการเสียเวลาและเสียผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ  

วรินทร์ นามพิกุล๕๙ ได้วิจัยเรื่อง “จิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนกับการตัดสินใจ
เลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” โดยผลการศึกษาได้บ่งชี้ให้เห็น
ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจิตสำนึกทางการเมืองโดยไปออกเสียงเลือกตั้ง เพราะเห็นว่าเป็น
หน้าที่ตามกฎหมาย ร้อยละ ๗๘.๕ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการซื้อสิทธิขายเสียงมี
ความสำคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลหมู่บ้าน ถึงร้อยละ ๘๗.๓ ตลอดจนการซื้อสิทธิขายเสียงทำให้
เกิดการทุจริตคอรัปชั่นร้อยละ ๖๔.๗ และในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมีการซื้อสิทธิขายเสียงมากถึง
ร้อยละ ๘๔.๐ โดยใช้วิธีการแจกเงินหรือสิ่งของมากถึงร้อยละ ๖๔.๕ ส่วนเหตุผลและเงื่อนไขในการ
ตัดสินใจเลือกตั้งผู้บริหารของประชาชนยังคงมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ตน เองจะได้รับในรูปแบบ
ต่าง ๆ ระหว่างและหลังการเลือกตั้ง 

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ๖๐ ได้วิจัยเรื่อง “พัฒนาการจิตสำนึกและปฏิบัติการทางการ
เมืองของขบวนการเสื้อแดง ในจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีคำถามหลักที่ใช้ในการทำวิจัยคือ ๑) ขบวนการ
เสื้อแดงในเชียงใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนสถานะใด ก่อรูปขึ้นเป็นขบวนการเสื้อแดงได้อย่างไร และ
มีพัฒนาการเป็นเช่นไร ๒) เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ จนนำไปสู่การตัดสินใจเข้าร่วมในปฏิบัติการ
ทางการเมือง การสวมรับความเป็นแดงของพวกเขามีนัยยะเช่นไรสะท้อนตัวตนความเป็นพลเมืองที่
ต่างไปจากเดิมอย่างไร และมีนัยยะที่เปลี่ยนแปลงไปจากการปะทะทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา
อย่างไร ๓) สื่อเสื้อแดงในระดับท้องถิ่น  

ผลการศึกษา พบว่าขบวนการเสื้อแดงในเชียงใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายสาขา 
หลายอาชีพ ทั้งภาคธุรกิจเอกชน ราชการ สื่อมวลชน และประชาชนรากหญ้าไม่ได้เป็นแค่ชนชั้นเดียว
เหมือนที่เคยถูกกล่าวอ้างไม่ได้มีคำสั่งจากภายนอกให้เกิดการวมตัวกัน บางกลุ่มรวมตัวกันเพราะ
เหตุผลทางการเมืองหรืออุดมการณ์ บางกลุ่มเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นขบวนการดังกล่าว
มีความเป็นเอกเทศ และรวมกันแบบหลวม ๆ ถ้าเห็นพ้องกันว่าการเคลื่อนไหวมีเป้าหมายสำคัญก็
รวมตัวกัน เป็นขบวนการแนวนอนเชื่อมโยงในรูปแบบเครือข่าย เปลี่ยนผ่านสำคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อ

 
๕๙ วรินทร์ นามพิกุล, “จิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนกับการตัดสินใจเลือกตั้งนายก อบต. และ

สมาช ิก ในเขตอำเภอเม ือง จ ังหว ัดอ ุดรธานี”, สารน ิพนธ์  ร ัฐประศาสนศาสตร์ , (บ ัณฑิตว ิทยาล ัย :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 

๖๐ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, “พัฒนาการจิตสำนึกและปฏิบัติการทางการเมืองของขบวนการเสื้อแดง 
ในจังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔), หน้า ๓๔. 



๕๙ 

ชีวิตของคนเสื้อแดงในการมองความสัมพันธ์ของตนเองกับสถาบันต่าง ๆ หลายระลอกแต่ที่สำคัญคือ
เหตุการณ์พฤษภา ๕๓ เป็นระลอกที่สำคัญ 

อภิชาติ สถิตนิรามัย และคณะ๖๑ ได้วิจัยเรื่อง “ใครคือคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง” เพ่ือ
เปิดเผยว่า คนชนบทคับแค้นใจ ถูกเหยียดหยาม สืบเนื่องจากการเข้าร่วมเป็นกลุ่มเสื้อแดง โดย
ผลการวิจัยที่ได้สำรวจในเบื้องต้น พบว่าในด้านอาชีพเสื้อแดงมีแนวโน้มเป็นเกษตรกรแรงงาน รับจ้าง
นอกระบบ ส่วนคนเสื้อเหลือง มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ส่วนการศึกษาคนเสื้อเหลืองจะ
สูงกว่าคนเสื้อแดง อยู่ในระดับอนุปริญญาตรีขึ้นไป และสำหรับรายได้ คนเสื้อเหลืองมีรายได้สูงกว่า 
แต่หากเทียบเส้นความยากจนตามสำนักงานสถิติแห่งชาติไม่จัดว่าไม่มีคนกลุ่มใดเป็นคนจน เพียงแต่มี
เศรษฐกิจต่างกันเท่านั้นสามารถสรุปผลการวิจัยเป็น ๔ ประเด็น คือ ๑) ความยากจนและความเหลื่อม
ล้ำไม่ได้เป็นสาเหตุของความคับข้องใจของคนเสื้อแดง ๒) ความเหลื่อมล้ำไม่ได้เป็นที่มาของคนเสื้อ
แดง ๓) ฐานะเศรษฐกิจเสื้อแดงน้อยกว่าเสื้อเหลืองนโยบายประชานิยมจึงตอบโจทย์มากกว่า ๔) หาก
ปฏิรูปประเทศเน้นที่ความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้เพียงอย่างเดียวไม่แน่ใจว่าจะแก้ได้
นอกจากนั้น ความรู้สึกโดนเหยียดหยามว่าเป็นคนอีสานเป็นสีแดง ความรู้น้อยรู้สึกว่าสังคมมีการแบ่ง
ชนชั้นไม่ยุติธรรม เพราะคนเสื้อแดงทำอะไรก็ผิดรู้สึกต้องต่อสู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยขอสิทธิคืน 

ปริญญา เรืองทิพย๖๒  ได้วิจัยนี้ศึกษาเรื่องการศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกณฑ์
การประเมินทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาและเพื่อการ
พัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่ง
การศึกษาเป็น ๓ ระยะ ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้บริหาร ครูผู้ปกครอง และ
นักเรียน วิเคราะห์เนื้อหา และใช้แบบสอบถามศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นและแนวทางการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รวบรวมข้อมูลกับนักศึกษา จำนวน ๙๐๐ คน ผลการศึกษาสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได ้

 
๖๑ อภิชาติ สถิตนิรามัย และคณะ , “ใครคือคนเสื ้อเหลือง-เสื ้อแดง”, สารนิพนธ์ รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓). 
๖๒ ปริญญา เรืองทิพย์, “การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี”, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
๒๕๖๑). 



๖๐ 

ผลการเป็นการพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาปรากฏว่าทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ แบ่ง
ออกเป็น ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทักษะการตระหนักรู้ใน
ตนเอง ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด  

การพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักศึกษา
ปริญญาตรี จำนวน ๑๘ กลุ่ม ทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า นักศึกษาปริญญาตรีมีทักษะชีวิตด้านทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแสดงว่าโปรแกรมฝึกทักษะชีวิตด้านทักษะทาง
สังคมและอารมณ์สามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีได ้

เกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตด้านสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ มีแบบสอบถามประเมินตนเอง ๕ มาตรประมาณค่า จำนวน ๓๐ ข้อ มี
ความตรงความเที่ยง และความตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การประเมินทักษะ
ชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์โดยรวม นักเรียนอาชีวศึกษา ได้เกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับมาก 

สามารถ ก้อนจันทร์๖๓ วิจัยเรื่อง การมีสวนร่วมของประชาชนในการปกครองสวนทอง
ถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานีผลการศึกษาพบวา
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองสวนทองถิ่นอยู่ในระดับน้อยเป็นส่วนใหญ่ สวนระดับ
การมีสวนร่วมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นนั้นพบวอยู่ในระดับปานกลาง สวนความ
สัมพันธระหว่างตัวแปร พบว่าระดับการศึกษาของประชากรที่เขามาอยู่ในตำบล มีความสัมพันธกับ
การมี สวนร่วมในการปกครองสวนทองถิ่น 

สรุปเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมือง 
องค์ประกอบพฤติกรรมทางการเมืองจิตสํานึกทางการเมืองของประชาชน  มีปัจจัยอยู่

หลายๆ อย่างที่ส่งผลให้ประชาชนนั้นจะมีพฤติกรรมต่อการเมืองในทางที่ดี ต่อเมื่อมีผลประโยชน์ที่เขา
พึ่งได้รับจากสิ่งที่ออกไปปฏิบัติ และมีองค์กรปกครองในพื้นที่มีการส่งเสริมในเรื่องจิตสำนึกทาง
การเมือง เช่นการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีผู้นำการปฏิบัติด้านสังคมและความผาสุก ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านความปลอดภัย ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ดี ก็จะส่งผลทำให้ประชาชน

 
๖๓ สามารถ กอนจันทร์, “การมสีวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองทองถิ่น: ศึกษา

เฉพาะกรณีองคการบรหิาร สวนตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธาน”ี, วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๕๔), หน้า ๖๕. 



๖๑ 

มีพฤติกรรมที่ดีต่อการเมืองและมีจิตสำนึกทางการเมืองเพื่อจะอยากพัฒนาประชาธิปไตยไปอย่าง
รวดเร็ว 

ตารางท่ี ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมือง 

 

 

 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สมชาย ติลังการณ์ 
(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง, ๒๕๕๓) 

จิตสํานึกทางการเมืองต่อพฤติกรรมการออก
เสียงเลือกตั้งของคนเชียงใหม่ 
๑.พิจารณาถึงผลกระโยชน์ ที่เขาจะได้รับจาก
การเลือกตั้ง 
๒.สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนตัดสินใจเลือกคน
โดยอาศัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

สุพร แสงแก้ว 
(ว ิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร์) ,๒๕๕๒) 

การเสร ิมสร ้างจ ิตสำน ึกทางการเม ืองของ
ประชาชนที่สิทธิเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลตำบล
บางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
๑.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง 
๒.การรณรงค์ซ ึ ่ งส ่วนใหญ่ได ้ร ับรู้ จากจาก
หน่วยงานน้อย 

ปริญญา เรืองทิพย์ 
(ว ิทยานิพนธ์ศิลป์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร์, ๒๕๖๑) 

การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและ
อารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
๑.สามารถนำทักษะชีวิตด้านสังคมและอารมณ์
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มาก 
๒.การตระหนักรู้ในตนเอง การเข้าใจผู้อื่น 
๓.ทักษะทางสังคมและอารมณ์ที ่พัฒนาขึ ้นมี
คุณภาพ 



๖๒ 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย พบว่า ได้มีผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไว้หลายท่านแตกต่างกัน
ไปในที่นี ้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างวิจัยได้ดังนี้ 

สุเมธ งามลักษณ์๖๔ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง” พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคำแหงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาต่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย สรุปได้ว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญสำหรับประเทศที่มีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกในลักษณะการออกเสียงการเลือกตั้ง การแสดง
ความคิดเห็นจิตสำนึกทางการเมืองการชุมนุมทางการเมืองหรือการชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ  

หัสดิน ปิ ่นประชาสรร๖๕ ได ้ว ิจ ัยเร ื ่อง “ว ัฒนธรรมทางการเม ืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง” พบว่านักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองต่างกับนักศึกษาที ่มีภูมิลำเนานอกเขตกรุงเทพมหานคร นักศึกษาที ่ศึกษาสาขาวิชา
สังคมศาสตร์มีวัฒนธรรมทางการเมืองแตกต่างกับนักศึกษาที่ศึกษาสาขาวิชาอ่ืน และนักศึกษาที่อยู่ใน
ครอบครัวที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยไม่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแตกต่างกับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ใน
ครอบครัวที่มีลักษณะประชาธิปไตย 

อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี และ รสชาพร โกมนเสวิน๖๖ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบ
การสื่อสารของนักการเมืองท้องถิ่น ๑๐ จังหวัด ภาคใต้” ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจใน
การพิจารณาเลือกรูปแบบการสื่อสารของนักการเมืองท้องถิ่น อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ตามลําดับ
ได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณในการจัดทําสื่อ ปัจจัยด้านประสิทธิผลของสื่อ ปัจจัยด้านข้อดีข้อเสียของ
สื่อ ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปัจจัยด้ านความ
เหมาะสมของเนื้อหา ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับท้องถิ่น ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับวัฒนธรรม

 
๖๔ สุเมธ งามลักษณ์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำกิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง”, 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔), หน้า ๘๗. 
๖๕ หัสดิน ปิ่นประชาสรร, “วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษามหาวทิยาลัยรามคำแหง”, ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๕), หน้า ๗๕. 
๖๖ อรอนงค์ สวัสดิ ์บุร ี และ รสชาพร โกมนเสวิน, “ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อรูปแบบการสื ่อสารของ

นักการเมืองท้องถิ ่น ๑๐ จังหวัด ภาคใต้”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๔, 
(ตุลาคม – ธันวาคม, ๒๕๕๒): ๒๕. 



๖๓ 

ของท้องถิ่น ปัจจัยด้านความสะดวกและความพร้อมของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและปัจจัย
ด้านการเป็นสื่อที่สร้างความจดจําที่ดีแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

วีรดา ชุลีกราน๖๗ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัย พบว่า ๑) วิถีชีวิต
ประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ๒)วิถีชีวิต
ประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๑ ทั้งภาพรวม
และรายด้าน ๓)แนวทางพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ต้อง
ปฏิบัติความสำคัญกับการพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตย ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างสม่ำเสมอ 

เบ็ญจา สวัสดิโอ๖๘ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทในทางการเมืองของผู้นําท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะ
กรณีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่” พบว่าการกระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพกฎหมายและไม่
กระทําผิดกฎหมายทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นําท้องถิ่นต้องไม่กระทําสิ่งใดที่ผิด
ต่อกฎหมาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน เคารพและ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม พร้อมทั้งการสร้างความศรัทธาให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า กฎหมายคือสิ่งที่จะ
คุ้มครองให้ประชาชนมีความสุขและปลอดภัยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
ในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องเคารพเชื่อฟังในหลักนิติธรรม (Rule of law) ตามแนวทาง
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุด ส่วนการควบคุมฝ่ายบริหารโดยการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีปรากฏว่ามีการ
อภิปรายน้อยมากในวาระแรก บางปีไม่มีการอภิปรายเลย และมักจะมีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทั้งนี้ด้วยเหตุที่มีระบบการเมืองที่มั่นคงและมี
การประชุมภายในกลุ่มเพื่อหาข้อยุติก่อนที่จะมีการประชุมสภาเทศบาล 

 

 

 

 
๖๗ วีรดา ชุลีกราน, “แนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน้า ๓๙. 

๖๘ เบ็ญจา สวัสดิโอ, “บทบาททางการเมืองของผู้นําท้องถิ่น”, สารนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖), หน้า ๔๓. 



๖๔ 

สมบัติ ทัพเมธี๖๙ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขต
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีในภาพรวม พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับปานกลาง คือ การมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนดปัญหา และ
ตัดสินใจ พร้อมทั้งการประเมินผล 

ไพรัชต์ สุนทรีวงศ์กมล๗๐ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทในทางการเมืองของผู้นําท้องถิ่น: ศึกษา
เฉพาะกรณีสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่”  พบว่า สมาชิกสภาจังหวัดได้มีการกระทําบทบาทในด้านนิติ
บัญญัติ เช่น การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติจังหวัด บทบาทในด้านการควบคุมฝ่ายบริหารใน
สภาจังหวัด เช่น การตั้งกระทู้ถาม การเสนอข้อบัญญัติ การใช้ระบบกรรมการของสภาจังหวัด เป็นต้น 
การให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิหน้าที่
ของตนเอง ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้สิทธิหน้าที่ทางการเมืองของตนได้มีส่วนร่วมในการคิด 
การร่วมทําและร่วมรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจร่วมกันด้วยความเสมอภาค เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในความเสมอภาคของตน ประชาชนทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ มีความเสมอภาคตามกฎหมายที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

วิชัย ลือวรรณ๗๑ ได้วิจัยเรื่อง “ศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย: ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการ
หมู่บ้านไดร้ับผิดชอบในกิจการฝ่ายต่าง ๆ อยา่งจริงจังรวมทัง้บทบาทอ่ืน ๆ ในด้านความรู้ แนวคิดและ
ทัศนคติของคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่ากลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้และมีทัศนคติ            
ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในระดับสูง แต่ก็พบว่ารายได้ของคณะกรรมการหมู่บ้าน   
มีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในหน้าที่คณะกรรมการหมู่บ้าน คือ รายได้ต่อเดือนที่สูงมีผลต่อความรู้ความ

 
๖๙ สมบัติ ทัพเมธี, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การ

บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี”, สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๓). 

๗๐ ไพรัชต์ สุนทรีวงศ์กมล, “บทบาทในทางการเมืองของผู้นําท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภา
จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖), หน้า ๔๓. 

๗๑ วิชัย ลือวรรณ, “ศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย: ศึกษา
เฉพาะกรณีอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์รัฐศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 
๒๕๕๗), หน้า ๗๖. 



๖๕ 

เข้าใจในหน้าที ่คณะกรรมการหมู่บ้านสูงขึ ้น และอาชีพค้าขายจะมีทัศนคติต่อบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้านค่อนขา้งต่ำกว่าอาชีพรับจ้างทัว่ไป 

ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว๗๒ ได้วิจัยเรื ่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ตอบถูกค่าเฉลี่ย ๒๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖ 
ตอบผิดค่าเฉลี่ย ๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ สังเกตได้จากผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ตอบ
คำถามถูกต้องจำนวน ๖ ข้อ และตอบคำถามผิดจำนวน ๔ ข้อคำถาม คือ ข้อที่ ๓ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยได้ร ับอิทธิพลมากจากประเทศสหรัฐอเมริกาข้อที ่ ๔ หัวใจสำคัญของ
ประชาธิปไตยอยู่ที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ข้อที่ ๖ การออกเสียงแสดงประชามติเป็นการ
สนับสนุนแนวคิดเรื่องการรวมอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง และข้อที่ ๙ ประชาธิปไตยทางตรง
หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเริ่มข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความสำคัญผิด
หรือเข้าใจผิดในหลักการประชาธิปไตยอยู่บางประการ เป็นการสนับสนุนแนวคิดการรวมอำนาจให้
ประชาชนปกครองตนเอง แต่การออกเสียงประชามติ เป็นการลงคะแนนเลือกในสิ่งที่รัฐบาลเสนอ
ให้แก่ประชาชน มีลักษณะคล้ายกับการเลือกตั้ง 

สรุปการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
บทบาทที่มีความสำคัญสำหรับประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ว่า

จะเป็นการแสดงออกในลักษณะการออกเสียงการเลือกตั ้ง การแสดงความคิดเห็นจิตสำนึกทาง
การเมืองการชุมนุมทางการเมืองหรือการชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ ถ้ามีผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพ
กฎหมายและไม่กระทําผิดกฎหมายทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นําท้องถิ่นต้องไม่
กระทําสิ่งใดที ่ผิดต่อกฎหมาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชน 

 
 
 
 
 

 
๗๒ ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”,       

วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 
๒๕๕๔). 



๖๖ 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สุเมธ งามลักษณ์   
(ปร ัชญาดุษฎ ีบ ัณฑิต สาขาว ิชาการเม ือง , 
๒๕๕๔) 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำกิจกรรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
๑.การแสดงถึงจิตสำนึกทางการเมืองโดยการ
ชุมนุมหรือการชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ 
๒.ผู้นำประชาชนให้ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองด้วยตนเอง 

สมบัติ ทัพเมธี 
(สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์, ๒๕๕๓) 

การม ีส ่วนร ่วมของประชาชนในการจ ัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนด
ปัญหาเพ่ือแก้ไขถึงปัญหาที่เกิด 
๒.การตัดสินใจและส่วนร่วมการประเมินผล 

ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว 
(วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, ๒๕๕๔) 

ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๑.หัวใจสำคัญของหลักการประชาธิปไตย มี
ความเข้าใจผิดในหลักการประชาธิปไตย 
๒.ความเข้าใจในการออกเสียงลงประชามติ 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาครั ้งนี ้ มุ ่งศึกษาเรื ่อง “จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน” ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องโดยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ( Conceptual 
Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น ( Independent Variables) ต ัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ ,อายุ, ระดับการศึกษา และสถานภาพในชุมชน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การสร้างจิตสำนึกทางการเมืองในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย ๑.ด้านทักษะบุคคล  ๒.ด้านการมีส่วนร่วม ๓.ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

 



๖๗ 

ตัวแปรต้น                           ตัวแปรตาม  
(Independent Variables)                   (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๑. ตัวแปรต้น 

๑.๑ เพศ 

๑.๒ อายุ 
๑.๓ ระดับการศึกษา 

๑.๔ สถานภาพในชุมชน 

  

 
จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย 
๑. ด้านทักษะบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม   
๒ ด้านการมีส่วนร่วมตามหลักฆราวาสธรรม   
๓ ด้านความเข้าใจเกี ่ยวกับประชาธิปไตยตามหลัก
ฆราวาสธรรม   
  

หลักธรรมฆราวาสธรรม ๔ 
๑.สัจจะ 
๒.ทมะ 

๓.ขันติ 
๔.จาคะ 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ตามหลักธรรมฆาราวสธรรม ๔ จำนวน ๑๑ คน 



 

บทท่ี ๓ 
 

 วิธีดำเนินการวิจัย  
 
 งานวิจัยเรื่อง “จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสาน (Mixed 
Method Research) โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน

เขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสาน (Mixed 
Method Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
สำรวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Random Sampling) 

มาจากประชากรที่เป็นประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธงและกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๐,๑๒๓ คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๘ 
ขึ้นไป โดยจำแนกเป็น  ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้ 

    n    =        
𝑁

1+(𝑁𝑥𝑒2)
 

   เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N คือ ขนาดของประชากร 
   e คือ ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง กำหนดไว้ที่ 0.05 
แทนค่าในสูตร 



๖๙ 

 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง =   
๑๐,๑๓๒

๑+(๑๐,๑๓๒×๐.๐๕๒)
 

 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง = ๓๘๔.๘๐ คน 
       = ๓๘๕      คน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Random Sampling) มาจาก
ประชากรที่เป็นประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  จำนวน ๑๐,๑๓๒ 
คน จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป โดยจำแนกเป็น  ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้ 

ตาราง ๓.๑ ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ลำดับ หมู่บ้าน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
๑ หมู่ที่  ๑  บ้านสันต้นธง ๘๕๘ ๓๓ 
๒ หมู่ที่  ๒  บ้านสันต้นธง ๙๘๘ ๓๖ 
๓ หมู่ที ่ ๓  บ้านบ่อแฮ้ว ๘๗๕ ๓๒ 
๔ หมู่ที่  ๔  บ้านศรีย้อย ๑,๕๘๒ ๖๐ 
๕ หมู่ที ่ ๕  บ้านพันตาเกิน ๑,๕๓๕ ๕๒ 
๖ หมู่ที ่ ๖  บ้านสันมะนะ ๘๒๑ ๓๐ 
๗ หมู่ที ่ ๗  บ้านจักรคำภิมุข ๑,๒๓๕ ๔๖ 
๘ หมู่ที ่ ๘  บ้านใหม่สันมะนะ ๕๒๐ ๒๐ 
๙ หมู่ที ่ ๙  บ้านปากล้อง ๕๗๕ ๒๑ 
๑๐ หมู่ที ่ ๑๐ บ้านริมกวง ๕๖๘ ๒๒ 
๑๑ หมู่ที ่ ๑๑ บ้านสันมหาพน ๕๗๕ ๓๓ 
 รวม ๑๐,๑๓๒ ๓๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ที่ 

ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับจิตสำนึกทางการเมือง 
๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
๑) ศึกษากระบวนการสร้างจิตสำนึกทางการเมืองในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง 

จังหวัดลำพูน   
๒) กำหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาสารนิพนธ์ 
๔) สร้างเครื่องมือ 
๕) นำเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๖) นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ

หาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
๗) ปรับปรุงแก้ไข 
๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
๓.๓.๒ กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของการศึกษาเรื่องจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) ซึ่งผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยที่กำหนด โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น 
แบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ   
( Check list) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นจิตสำนึกทางการเมืองในการ
พัฒนาระบอบประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง ลำพูน          



๗๑ 

จังหวัดลำพูน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)๑ มี ๕ ระดับ 
ตามหลักการของลิเคิร์ท โดยกำหนดค่าของลำดับคะแนนดังนี้ 

 มากที่สุด  หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 มาก   หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่านมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
 น้อย  หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่านน้อย 
 น้อยที่สุด  หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจิตสำนึกทาง

การเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน  

๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
๑) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู ้เชี ่ยวชาญเพื ่อตรวจสอบ

เครื่องมือที่สร้างไว้ 
๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธานและ 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและคำแนะนาจากผู้เชี ่ยวชาญ และนำมา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๕ รูปหรือคน 

๒.๑ พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี, ดร ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ รก. มมร.วิทยาเขตล้านนา 
๒.๒ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร,ดร. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร.วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
๒.๓ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มจร.วัง

น้อย 
๒.๔ ผศ.ดร.นพดณ  ปัญญาวีรทัต ประธานหลักรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มจร. วิทยา

เขตเชียงใหม่ 
๒.๕ ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร. วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและ โครงสร้างของคำถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์  

 
๑ ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สตูรไพศาล, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๐. 
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๓) หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ 
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน ๓๐ คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัม
ประสิทธิแอลฟา(à-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’sAlphacoefficient) ใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ๐.๘๗๖ 

๔) นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
๕) นำแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ให้คณะกรรมการควบคุม 

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
๖) นำแบบสัมภาษณ์ผ ู ้ให้ข ้อมูลสำคัญ(Key Informants) มาปรับแก้ไขเพื ่อนำไป 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ต่อไปการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับประชาชนในพื้นที่ของจิตสำนึกทางการเมืองใน

การการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สำหรับการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
Interview) โดยการบันทึกเทป ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมี ขั้นตอน 
ดังนี้ 

๑) ขอหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล   
ต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และขอความร่วมมือจากสมาชิกเทศบาลตำบลตำบลต้นธง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการแจกแบบสอบถามเพื่อ การวิจัยโดยผู้วิจัยดำเนินการนำส่งที่
แผนกที่รับจัดการเกี่ยวกับการทำงานในส่วนนั้น เพื่อช่วยดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

๒) นำแบบสอบถามจานวน ๓๘๕ ชุด โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทุก
บ้านในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามจำนวนประชาชน ตำบลต้นธง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที่มีอยู่ โดยผู้วิจัยดำเนินการนำส่งถึงผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและสมาชิกตำบล
ต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ดำเนินการเก็บคืนภายใน ๓ เดือน 

๓) นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง 
สังคมศาสตร์ต่อไป 
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๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนดังนี้ 
๑) การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ลงสัมภาษณ์ในพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง

ลำพูน จังหวัดลำพูน 
๒) การขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้ว ิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ และขอหนังสือ 

อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ถึงเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยตนเอง 

๓) การสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่วิจัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตน้ธง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๑ ท่าน 

๑. นายประกาศิต  รังสรรค์  ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง 
๒. นางสาวธัญญารัตน์ เจริญพันธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง 
๓. นายประจักษ์  พงษ์ไพร  หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลต้นธง 
๔. นายจรูญ  อ๊อดเดช  ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง 
๕. นายชาญณรงค์  สุริยะธง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง 
๖. นายสุชาติ  อินวรรณ์  เลขาสภาเทศบาลตำบลต้นธง 
๗. นายชัยรัตน์  สินประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง 
๘. นางสุวภัทร  สร่างโศรก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง 
๙. นายอรรณพ  อินวรรณ์  กำนันตำบลต้นธง 
๑๐. นายสุรสิทธิ์  ทองจินดา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว 
๑๑. นายอาคม  ณ ลำพูน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านศรีย้อย 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื ่อการวิจัยทาง 

สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในแนวทางจิตสำนึกทางการเมือง และจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และสถิติที่
ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สำหรับทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความ 
คิดเห็นของการสร้างจิตสำนึกทางการเมืองของเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปร ต้นสอง
กลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
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ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทำการ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) โดย
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๓.๕.๒ เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อคำถามท่ีได้จากการประเมินผลมีดังนี้ 
ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ –๕.๐๐ แปลว่า  มีจิตสำนึกอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ –๔.๔๙ แปลว่า  มีจิตสำนึกอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ แปลว่า มีจิตสำนึกอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ –๒.๔๙ แปลว่า  มีจิตสำนึกอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ –๑.๔๙ แปลว่า  มีจิตสำนึกอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

๓.๕.๓ การวิ เคราะห ์ข ้อม ูลแบบส ัมภาษณ์  ( In-depth Interview) และจาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เกี ่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน ,
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่วิจัยและสมาชิกเทศบาลเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
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บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อศึกษาระดับ

จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง 

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และ          

๓. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการสร้างจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๘๕ คน มาวิเคราะห์โดย

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลนำเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวระดับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๔.๓ ผลการว ิเคราะห์เปร ียบเทียบจิตสำนึกทางการเม ืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี ่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการสร้าง

จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง 

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๔.๕ ผลการสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึกเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ไดร้ับจากการวิจัย 
๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 



๗๖ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑ 

ตารางท่ี ๔.๑ จำนวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๐๘ 5๔.๐ 
หญิง ๑๗๗ 4๖.๐ 

รวม ๓๘๕ ๑๐๐.๐ 
อาย ุ   

อายุ ๒๐-๓๐ ปี ๘๒ ๒๑.๓ 
อายุ ๓๑-๔๐ ปี ๑๒๒ ๓๑.๗ 
อายุ ๔๑-๕๐ ปี ๑๑๗ ๓๐.๔ 
สูงกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป ๖๔ ๑๖.๖ 

รวม ๓๘๕ ๑๐๐.๐ 
อาชีพ   

เกษตรกร ๑๐๕ ๒๗.๓ 
รับจ้างทั่วไป/กรรมกร ๔๘ ๓๘.๔ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๗๙ ๒๐.๕ 
อ่ืน ๆ ๕๓ ๑๓.๘ 

รวม ๓๘๕ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา   

อนุปริญญา/ปวส. ๘๙ ๒๕.๗ 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑๑๘ ๓๐.๖ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๘๗ ๒๒.๖ 
อ่ืน ๆ ๘๑ ๒๑.๑ 

รวม ๓๘๕ ๑๐๐.๐ 

(n=๓๘๕) 



๗๗ 

จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “จิตสำนึก

ทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง

ลำพูน จังหวัดลำพูน”จำแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจำนวน ๒๐๘ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๔ และเป็นเพศหญิง จำนวน ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ตามลำดับ   

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีจำนวน 
๑๒๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗  รองลงมา คือมีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มีจำนวน ๑๑๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๔  รองลงมา คือมีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี มีจำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓     
และ น้อยท่ีสุด คือ มีอายุสูงกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป มีจำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖ ตามลำดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/กรรมกร มีจำนวน 
๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔ รองลงมา คือประกอบอาชีพเกษตรกร มีจำนวน ๑๐๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๓ รองลงมา คือประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๕ และน้อยที่สุด คือ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆจำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ ตามลำดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จำนวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖ รองลงมา คือมีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 
๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗ รองลงมา คือมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๖ และ น้อยที่สุด คือการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑ 
ตามลำดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่  ด้านทักษะ

บุคคล ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย แสดงด้วย

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองใน

การพ ัฒนาระบอบประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต ้นธง          

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม 

(n = ๓๘๕) 

จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตย 

ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

1. ด้านทักษะบุคคล ๓.๕๙ ๐.๔๐ มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓.๓๖ ๐.๔๔ ปานกลาง 
๓.ด ้ านความเข ้ า ใจเก ี ่ ยวก ับระบอบ

ประชาธิปไตย 
๓.๓๑ ๐.๕๓ ปานกลาง 

รวม ๓.๔๒ ๐.๒๗ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๔๒, S.D.=๐.๒๗ ) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านดังนี้  ด้านทักษะบุคคล ( =๓.๕๗, S.D.=๐.๔๐)  การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ( =๓.๓๖, S.D.=๐.๔๔) ความเข้าใจเกี ่ยวกับระบอบประชาธิปไตย  
( =๓.๔๒, S.D.=๐.๕๓)  ตามลำดับ 
 
 
 













๗๙ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต ้นธง อำเภอเม ือง ลำพูน        

จังหวัดลำพูน ด้านทักษะบุคคล 

(n=๓๘๕)

ด้านทักษะบุคคล 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๑. มีความซื่อตรง เปิดรับสิ่งต่าง ๆ ๓.๖๕ ๐.๘๕ มาก 
๒. มีการฝึกตนยึดมั่นในความเป็นธรรม ๓.๖๘ ๐.๗๑ มาก 
๓. มีการข่มอารมณ์ต่อพฤติกรรมของตนเองเสมอ ๓.๓๖ ๐.๘๕ ปานกลาง 

๔. มีความเสียสละในการเข้าร่วมกิจกรรม ๓.๖๖ ๐.๗๙ มาก 

รวม ๓.๕๙ ๐.๔๐ มาก 
            

จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ได้แก่ มีการฝึกตนยึดมั่นใน

ความเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๘) รองลงมาได้แก่ มีความซื่อตรง เปิดรับสิ่งต่าง ๆมีส่วน

ร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๕) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการข่มอารมณ์ต่อพฤติกรรมของ

ตนเองเสมอ ( =๓.๓๖) ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













๘๐ 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต ้นธง อำเภอเม ือง ลำพูน        

จังหวัดลำพูน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(n=๓๘๕)

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๑. ความซื ่อตรงในการออกเสียงผลประโยชน์ของ   

ชุมชน 

 

๓.๓๖ 

 

๑.๐๖ 

 

ปานกลาง 

๒. มีการรับฟังความเห็นของผู้อื ่น และข้อบกพร่อง

ของตนเอง 

 

๓.๓๒ 

 

๐.๙๖ 

 

ปานกลาง 

๓. มีความอดทนในการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในชมชน ๓.๓๓ ๐.๙๓ ปานกลาง 

๔. มีการเสียสละเวลา เพ่ือแสดงความเห็นในชุมชน ๓.๔๒ ๐.๗๙ ปานกลาง 

รวม ๓.๓๕ ๐.๔๔ ปานกลาง 

              

จากตารางที่ ๔.๔  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง ลำพูน          

จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( = ๓.๓๕๘๔) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า 

ได้แก่ มีการเสียสละเวลา เพื่อแสดงความเห็นในชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๒) 

รองลงมาได้แก่ ความซื ่อตรงในการออกเสียงผลประโชยน์ของชุมชน  อยู ่ในระดับปานกลาง                

( = ๓.๓๖) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการรับฟังความเห็นของผู้อื่น และข้อบกพร่องของ

ตนเอง   ( = ๓.๓๒) ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 













๘๑ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการมีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต ้นธง  อำเภอเม ืองลำพูน         

จังหวัดลำพูน ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 

(n=๓๘๕)

ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 
ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๑. ทำจริงในการยึดหลักธรรมเก่ียวกับความเสมอภาค ๓.๒๔ ๐.๙๕ ปานกลาง 
๒. มีการปรับปรุงความรู้ความเข้าใจ เพื่อประยุกต์ใช้

การเมืองการปกครอง สามารถถ่ายทอดได้ 
 

๓.๓๘ 
 

๐.๙๙ 
 

ปานกลาง 

๓. ความอดทนต่อกติกา และมีการเคารพกฎหมาย ๓.๓๙ ๑.๑๘ ปานกลาง 

๔. สละเวลาในการตรวจสอบพฤติกรรมและการ

ทำงานของนักการเมือง 

 

๓.๒๔ 

 

๑.๑๘ 

 

ปานกลาง 

รวม ๓.๓๑ ๐.๕๒ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย

ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( = ๓.๓๑๓๖) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ได้แก่ ความอดทนต่อ

กติกา และมีการเคารพกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๙) รองลงมาได้แก่ มีการปรับปรุง

ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือประยุกต์ใช้การเมืองการปกครอง สามารถถ่ายทอดได้ ( = ๓.๓๘) รองลงมา

ได้แก่ ทำจริงในการยึดหลักธรรมเกี่ยวกับความเสมอภาค ( = ๓.๓๑)  และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดการ

ได้แก่สละเวลาในการตรวจพฤติกรรมและการทำงานของนักการเมือง ( = ๓.๒๔)   

 

 

 

 

 

 

 

 















๘๒ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีจิตสำนึกทางการเมืองจิตสำทางการเมืองใน

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง ลำพูน     

จังหวัดลำพูน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๑ ใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

๒ กลุ่ม ใช้ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ 

และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อจิตสำทางการเมืองในการ 

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน จำแนกตามเพศ โดยรวม 

(n=3๘๕) 
 

เพศ 
 ความคิดเห็น 

n x̅ S.D. แปลผล 

ชาย ๒๐๘ ๓.๓๕ ๐.๔๐ ปานกลาง 

หญิง ๑๗๗ ๓.๔๘ ๐.๔๐ ปานกลาง 

โดยรวม ๓๘๕ ๓.๓๖ ๐.๔๐ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โดยรวม จำแนกตามเพศ อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๕๙, S.D.=๐.๔๐) 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 

ตารางท่ี ๔.๗ ตารางแสดงการเปรียบเทียบจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จ ังหว ัดลำพูน       

จำแนกตามเพศ โดยรวม 
(n = 3๘๕) 

จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตย 
n   SD. t Sig. 

1. ด้านทักษะบุคคล ชาย ๒๐๗ ๓.๕๘ ๐.๔๐ -๐.๓๖ ๐.๕๖ 

หญิง ๑๗๗ ๓.๖๐ ๐.๔๐   

๒. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ชาย ๒๐๘ ๓.๕๘ ๐.๔๐ -๑.๙๐ ๐.๑๖ 

หญิง ๑๗๗ ๓.๖๐ ๐.๔๐   

๓. ด้านความเข้าใจ
เกี ่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย 

ชาย ๒๐๘ ๓.๕๘ ๐.๔๐ -๑.๓๕ ๐.๒๔ 

หญิง ๑๗๗ ๓.๖๐ ๑.๒๘   

รวม 

ชาย ๒๐๘ ๓.๕๘ ๐.๔๐ -๑.๕๐ ๐.๒๒ 

หญิง ๑๗๗ ๓.๖๐ ๐.๔๐   

รวม ๓๘๕ ๓.๕๙ ๐.๔๐   

 
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นจิตสำนึกทางการเมือง

ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายตุ่างกัน มีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน แตกต่าง

กัน 

 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต ้นธง อำเภอเม ือง ลำพูน         
จังหวัดลำพูน จำแนกตามอายโุดยรวม 

(n=3๘๕) 
 

อายุ 
 ความคิดเห็น 

n x̅ S.D. การแปลผล 
๒๐ – ๓๐ ปี ๘๒ ๓.๔๕ ๐.๒๗ ปานกลาง 

๓๑ - ๔๐ ปี ๑๒๒ ๓.๔๑ ๐.๒๗ ปานกลาง 

๔๑ - ๕๐ ปี ๑๑๗ ๓.๓๙ ๐.๒๕ ปานกลาง 

๕๐ ปีขึ้นไป ๖๔ ๓.๔๖ ๐.๒๘ ปานกลาง 

รวม ๓๘๕ ๓.๔๒ ๐.๒๗ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  โดยรวม 

จำแนกตามอายุ อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๔๒, S.D.= ๐.๒๗)  

 
 
 
 
 

 



๘๕ 

จากตารางที ่๔.๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

จำแนกตามอาย ุ
(n = 3๘๕) 

จิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาประชาธิปไตย 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านทักษะบุคคล 
 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๒ ๓ ๐.๑๑ ๐.๖๖ ๐.๕๘ 

ภายในกลุ่ม ๖๑.๕๕ ๓๘๑ ๐.๑๖   

รวม ๖๑.๘๗ ๓๘๔    

๒. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๑ ๓ ๐.๔๐ ๒.๐๙ ๐.๑๐ 

ภายในกลุ่ม ๗๓.๔๕ ๓๘๑ ๑.๕๒๗   

รวม ๗๔.๖๖ ๓๘๔    

๓. ด้านความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๐ ๓ ๐.๐๗ ๐.๒๔ ๐.๘๗ 

ภายในกลุ่ม ๑๐๖.๗๔ ๓๘๑ ๐.๒๘   

รวม ๑๐๖.๗๔ ๓๘๔    

รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๙ ๓ ๐.๑๐ ๑.๓๖ ๐.๒๕ 

ภายในกลุ่ม ๒๗.๐๑ ๓๘๗ ๐.๐๗   

รวม ๒๗.๓๐ ๓๘๔    

 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทาง

การเม ืองในการพ ัฒนาระบอบประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต ้นธง               

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง ลำพูน       
จังหวัดลำพูน จำแนกตามอาชีพ 

(n=๓๘๕) 
 

อาชีพ 
 ความคิดเห็น 

n x̅ S.D. การแปลผล 
เกษตรกร ๑๐๕ ๓.๔๒ ๐.๒๗ ปานกลาง 
รับจ้างทั่วไป/กรรมกร ๑๔๘ ๓.๔๒ ๐.๒๔ ปานกลาง 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๗๙ ๓.๓๑ ๐.๓๐ ปานกลาง 
อ่ืน ๆ ๕๘ ๓.๔๓ ๐.๒๗ ปานกลาง 

รวม ๓๘๕ ๓.๔๒ ๐.๒๗ ปานกลาง 

 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง ลำพูน           

จังหวัดลำพูน โดยรวมจำแนกตามอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๔๒, S.D.= ๐.๒๗)  

 

 

 

 

 



๘๗ 

จากตาราง ๔.๑๑ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน     

จังหวัดลำพูน จำแนกตามอาชีพ 

(n = ๓๘๕) 

จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ประชาธิปไตย 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านทักษะบุคคล 

 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๑ ๓ ๐.๓๔ ๒.๑๐ ๐.๑๐ 

ภายในกลุ่ม ๖๐.๘๗ ๓๘๑ ๐.๑๖   

รวม ๖๑.๘๗ ๓๘๔    

๒. ด ้านการมีส ่วน

ร่วมของประชาชน 

 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๙ ๓ ๐.๑๓ ๐.๖๗ ๐.๕๗ 

ภายในกลุ่ม ๗๓.๒๗ ๓๘๑ ๐.๑๙   

รวม ๗๔.๖๖ ๓๘๔    

๓. ด้านความเข้าใจ

เ ก ี ่ ย วก ั บ ร ะบ อบ

ประชาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๑๐ ๓ ๐.๓๗ ๑.๓๒ ๐.๒๗ 

ภายในกลุ่ม ๑๐๕.๘๔ ๓๘๑ ๐.๒๘   

รวม ๑๐๖.๙๔ ๓๘๔    

รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๗ ๓ ๐.๒๐ ๐.๓๕ ๐.๗๙ 

ภายในกลุ่ม ๒๗.๒๓ ๓๘๑ ๐.๐๗   

รวม ๒๗.๓๐ ๓๘๔    

 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทาง

การเม ืองในการพ ัฒนาระบอบประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต ้นธง               

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีจิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๔ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ

เชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 

(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง ลำพูน      
จังหวัดลำพูน จำแนกตามการระดับการศึกษา โดยรวม 

(n=3๘๕) 
 

ระดับการศึกษา 
 ความคิดเห็น 

n x̅ S.D. การแปลผล 
อนุปริญญา/ปวส. ๙๙ ๓.๔๓ ๐.๒๘ ปานกลาง 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑๑๘ ๓.๔๑ ๐.๒๘ ปานกลาง 

สูงกว่าปริญญาตรี ๘๗ ๓.๔๑ ๐.๒๕ ปานกลาง 

อ่ืน ๆ ๘๑ ๓.๔๔ ๐.๒๕ ปานกลาง 

รวม ๓๘๕ ๓.๔๒ ๐.๒๗ ปานกลาง 

  

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธ ิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง ลำพูน          

จังหวัดลำพูน โดยรวมจำแนกตามระดับการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๔๒, S.D.= .๒๗) 

 

 

 



๘๙ 

จากตาราง ๔.๑๓ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน   

จังหวัดลำพูน จำแนกตามระดับการศึกษา 

(n = 3๘๕) 

จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ประชาธิปไตย 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านทักษะบุคคล 
 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๑ ๓ ๐.๓๔ ๒.๑๐ ๐.๑๐ 

ภายในกลุ่ม ๖๐.๘๗ ๓๘๑ ๐.๑๖   

รวม ๖๑.๘๗ ๓๘๔    

๒. ด ้านการมีส ่วนร่วม
ของประชาชน 

 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๙ ๓ ๐.๑๓ ๐.๖๗ ๐.๕๗ 

ภายในกลุ่ม ๗๔.๒๗ ๓๘๑ ๐.๑๙   

รวม ๗๔.๖๖ ๓๘๔    

๓. ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบอบประชาธิปไตย 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๑๐ ๓ ๐.๓๗ ๑.๓๒ ๐.๒๗ 

ภายในกลุ่ม ๑๐๕.๘๔ ๓๘๑ ๐.๒๘   

รวม ๑๐๖.๙๔ ๓๘๔    

รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๗ ๓ ๐.๐๒ ๐.๓๕ ๐.๗๙ 

ภายในกลุ่ม ๒๗.๐๑ ๓๘๑ ๐.๐๗   

รวม ๒๗.๓๐ ๓๘๔    

 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

จ ิตสำน ึกทางการเม ืองในการพ ัฒนาระบอบประชาธ ิปไตยของประชาชนในตำบลต ้นธง               

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

โดยจำแนกตามปัจจัยสส่วนบุคคล ตามสมมติฐานที่ ๑-๔ 
 

สมมติ

ฐานที ่

ตัวแปร

ต้น 

ตัวแปรตาม สถิติ

ทดสอบ 

t ค่า 

Sig 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

 ยอมรับ ปฎิเสธ 

๑ เพศ จิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลต้นธง 

t-test ๑.๕๐ 

 

๐.๒๒ 

 

 / 

๒ อายุ จิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลต้นธง 

t-test ๑.๓๖ 

 

๐.๒๕ 

 

 / 

๓ การ

ประก

อบ

อาชีพ 

จิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลต้นธง 

t-test ๐.๓๕ ๐.๗๙  / 

๔ ระดับ

การศึก

ษา 

จิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลต้นธง 

t-test ๐.๓๕ ๐.๗๙  / 

 

 



๙๑ 

จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมือง

ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง ลำพูน       

จังหวัดลำพูน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไม่แตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสสมมติฐาน  

ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไม่แตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน           

ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 สรุป ประชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทาง
การเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง

ลำพูน จังหวัดลำพูน 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ตารางที ่ ๔.๑๕ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี ่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ด้านทักษะบุคคล 

ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ความสามารถในการประเมิน

สถานะต่าง ๆ ไม่มาก 

 

๓ 

ให้มีการอบรมอธิบายให้ความรู้ใน

การประเมิน 

 

๒ 

การตัดสินใจยังไม่ละเอียดพอ ๑ อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมารวมกัน

แล้วมาวิเคราะห์  

 

๓ 

 

จากตารางที ่ 4.๑๕ พบว่า ประชาชนผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอแนะปัญหาและ

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน

เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เรียงตามความสำคัญของปัญหาดังนี ้คือ 

ความสามารถในการประเมินสถานะต่างๆ ไม่มากจำนวน ๓ คน  การตัดสินใจยังไม่ละเอียดพอ 

จำนวน ๑ คน และมีข้อเสนอแนะมีดังนี้ อธิบายข้อมูลต่างๆ ที่นำมารวมกันแล้วมาวิเคราะห์ จำนวน  

๓ คน ให้มีการอบรมอธิบายให้ความรู้ในการประเมินจำนวน ๒ คน 

 

 

 

 

 



๙๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี ่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน     

ด้านการมีส่วนรวมของประชาชน 

ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ขาดความสามัคคี ๒ สร้างกระบวนความสามัคคีให้กับ

ประชาชน 

 

๒ 

 

จากตารางที่ 4.๑๖ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้น

ธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้เสนอแนะปัญหาและข้อเสนอแนะ เรียงตามความสำคัญดังนี้คือ 

ขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในชุมชน จำนวน ๒ คน และข้อเสนอแนะมีดังนี้  สร้างกระบวนการ

ความเข้าใจให้กับประชาชน จำนวน ๒ คน 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี ่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    

ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 

 
ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ประชาชนคิดว่าสิทธิตัวเองมีสิทธิไม่

มากในทางการเมือง 

 

๔ 

สร้างความเข้าใจในระบอบ

ประชาธิปไตยให้มากข้ึน 

 

๒ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้ น

ธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้เสนอแนะปัญหาและข้อเสนอแนะ เรียงตามความสำคัญดังนี้คือ 

ประชาชนคิดว่าสิทธิตัวเองมีสิทธิไม่มากในทางการเมืองจำนวน ๔ คน และข้อเสนอแนะมีดังนี้     

สร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน จำนวน ๒ คน 

 

 



๙๔ 

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้ 

ด้านทักษะบุคคล พบว ่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาคือ ตรงกับงานประจำ             

โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ จัดช่วงวันหยุด 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาคือ ขาดความ

สามัคคี โดยเสนอแนะแนวทางดังนี ้ สร้างกระบวนความสามัคคีให้กับประชาชน  โดยเสนอแนะ

แนวทางดังนี้ ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 

ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาคือ 

ประชาชนคิดว่าสิทธิตัวเองมีสิทธิไม่กี่อย่างทางการเมือง โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ สร้างความเข้าใจ

ในระบอบประชาธิปไตยให้มากขึ้น 

๔.๕ ผลการสังเคราะห์ผลสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึกเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง

ลำพูน จังหวัดลำพูน 
การสังเคราะห์ผลสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการ

วิเคราะห์จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลตำบล   

ต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใน ๓ ด้าน คือ จิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธงในด้านทักษะบุคคล จิตสำนึกในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธงในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน          

และจิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธงในความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

สำคัญ (Key Informant) จำนวน ๑๑ คน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

จิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง

ลำพูน จังหวัดลำพูน ด้านทักษะบุคคล 

การสร้างทักษะบุคลลในเรื่องจิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๑. จิตสำนึกนั้นเกิดจากการได้กระทำร่วมกัน และการร่วมเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

พื้นฐานต่าง ๆ จนเกิดเป็นจิตสำนึก ทำให้เป็นการสร้างฐานในเรื่องของจิตสำนึกให้มีความรากฐานที่

แข็งแรงเพ่ือการพัฒนาต่อไป๑ 

๒. เราใช้พลังงานไปในทางทำลายและแบ่งแยกกันมากแล้ว ควรหันมาทุมเทในการมี

จิตสำนึกในเรื่องของการเมือง เพื่อให้มีการสร้างความคิดในการพัฒนาที่กว้างขว้างและยอมเสียสละ

เพ่ือส่วนร่วมได้มากขึ้น๒ 

๓. การทำคนให้เป็นคน โดยการให้การศึกษาในทางศีลธรรมและจริยธรรม การรู้จัก

หน้าที่ในฐานะมนุษย์และประชาชน ทั้งสองส่วนจะต้องมีความสมดุลกัน และอดทนอดกลั้นต่อความ

คิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ประชาธิปไตยทำให้เราได้ใช้สิทธิเสรีภาพได้๓ 

๔. ประชาชนในบางส่วนยังยังขาดการปฏิบัติหรือการขาดการฝึกทักษะรู้ในทางการเมือง

ที่จำเป็นสำหรับประชาชน สังคมเป็นการสะท้อนถึงบางอย่างของความเป็นจริงของสังคมที่กำลัง

เป็นอยู่ในเนื้อหาแห่งจิตสำนึกทางสังคมข้ึนอยู่๔ 

๕. ทักษะบุคคลจะต้องผสมผสานการใช้ความคิดเชื่อมโยง และการคิดเชิงระบบควบคู่กัน

ถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องมีการถ่ายทอด หรือประสบการณ์ส่วนบุคคล จากสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจำวันซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามพ้ืนฐานและความสามารถของแต่ละบุคคล๕ 

 

๑ สัมภาษณ์ นายประกาศิต  รังสรรค์, ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,   
๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓. 

๒ สัมภาษณ์ นางสาวธัญญารัตน์  เจริญพันธ์ฐากูร, รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

๓ สัมภาษณ์ นายประจักษ์  พงษ์ไพร, หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

๔ สัมภาษณ์ นายจรูญ  อ๊อดเดช, ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๕ สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์  สุริยะธง , รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๙๖ 

๖. ความสามารถในการใช้ตรรกะและเหตุผลในการด้านทักษะบุคคลเพื่อถ่ายทอดข้อมูล

ให้ออกมาสมบูรณ์ โดยประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าใจและนำความรู้ประเภทนี้ใช้ได้จากทัศนะ

เกี่ยวกับความหมาย หรือลักษณะของความรู้๖ 

๗. ทักษะบุคคลต้องมีภาวการณ์การเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญในตัวบุคคล ที่มีทัศนะ

ของนักปฏิบัติ นักปฏิบัติจะเป็นผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้ของนักวิชาการและความรู้ของบุคคลทั่วไป

เพ่ือนำความรู้นั้นไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม๗ 

๘. ต้องมีทักษะการสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม      

เพื่อผลลัพธ์ที่สื่อสารออกไปจะได้เป็นพื้นฐานของคนที่ได้รับ  การสื่อสารกับบุคคลอื่นจะทำให้ได้รับ

ทราบทัศนคติของบุคคลอื่น ๆ มาโดยไม่รู้ตัว และสามารถสั่งสมจนทำเกิดเป็นทัศนคติของตนเองได้๘ 

๙. การรับรู้ เข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน ความเห็นอกเห็นใจ ความอยากรู้อยากเห็น จะกลาย

มาเป็นปัจจัยในด้านทักษะบุคคล ถ้าบุคคลได้พบกับเหตุการณ์นั้นมาด้วยตนเอง ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์

ที่ดีต่อสิ่งใด ๆ ก็อาจจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น ๆ ด้วย๙ 

๑๐. ทักษะด้านการต่อรองในที่นี้คือ ความสามารถในการประเมินและค้นหาจุดร่วมของ

ความต้องการทั ้งสองฝ่าย เพื ่อหาจุดกึ ่งกลางของทั ้งสองฝ่ายได้ดีที ่ส ุดโดยไม่มี ฝ่ายไหนเสีย

ผลประโยชน์โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงปัญหาที่ตามมา๑๐ 

๑๑. การผสมผสานทักษะที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว และเป็นทักษะใหม่ๆ 

ในการมาเสริมสร้างและผสมผสานกัน มีวิจารณญาณและมีเหตุผลมีความสามารถในการประเมิน

สถานะหรือการตัดสิน๑๑ 
 

๖ สัมภาษณ์ นายสุชาติ  อินวรรณ์, เลขาสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,    
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๗ สัมภาษณ์ นายชัยรัตน์  สินประเสริฐ , สมาชิก สภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน       
จังหวัดลำพูน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๘  สัมภาษณ์ นางสุวภัทร  สร่างโศรก, สภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,         
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๙ สัมภาษณ์ นายอรรณพ  อินวรรณ,์ กำนันตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ๖ กุมภาพันธ ์
๒๕๖๓. 

๑๐ สัมภาษณ์ นายสุรสิทธิ์  ทองจินดา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน   
จังหวัดลำพูน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๑๑ สัมภาษณ์ นายอาคม  ณ ลำพูน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน      

จังหวัดลำพูน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๙๗ 

ด้านทักษะ
บุคคล

รากฐาน
การพัฒนา

ผสมผสาน
ทักษะ

การสื่อสาร
บุคคล

อดทนอด
กลั้นใน

ความเห็น
ต่าง

การคิดเชิง
ระบบ

จากการสัมภาษณ์ด้านทักษะบุคคล สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ จิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ด้านทักษะบุคคล 

ตางรางที่ ๔.๑๘ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบ ประเด็นจิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต ้นธง  อำ เภอเม ือง ลำ พูน จ ั งหว ัดลำพูน                    

ด้านทักษะบุคคล 

 

ข้อที่ 

 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ความถี่ คน 

๑ มีผสมผสานทักษะบุคคลเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ ๖ ๕,๖,๗,๘,

๑๐,๑๑ 

๒ มีการร่วมตัวเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของทักษะบุคคลที่สำคัญ ๔ ๑,๒,๓, 

๑๐ 

 



๙๘ 

 

จิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ด้านการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประโยชน์ต่อจิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๑. ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อสามารถนำมาปรับปรุงใน

ส่วนที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุด และนำมาใช้ในระบบของการทำงานของราชการได้ดีและ

เป็นไปตามแบบแผน๑๒ 

๒. การที่ประชาชนมีความสนใจต่อประโยชน์ที่ตนและชุมชนจะได้รับ ซึ่งการเข้าร่วมใน

แต่ละครั ้งประชาชนต้องมีความสามัคคีกัน ระบอบประชาธิปไตยมิใช่ความเสมอภาคในเรื ่อง

ความสามารถเพราะมนุษย์มีความสามารถ และความถนัดที่แตกต่างกันแต่ความเสมอภาคและความ

ถนัดที่แตกต่างกันของมนุษย์๑๓ 

๓. ประชาชนสามารถจัดสรรทรัพยากรภายในชุมชนที่มีเกิดขึ้น อย่างมีคุณค่ารู้รักคุณค่า

ของธรรมชาติ เพราะจิตสำนึกของประชาชนมีไม่เท่ากัน พฤติกรรมพัฒนาก่อตัวเป็นวัฒนธรรมทาง

การเมือง ส่งผลต่อไปอีกต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ๑๔ 

๔. ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งในการใช้

สิทธิทางการเมือง และในการร่วมกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งประชาชนมีการออกเสียงหรือใช้สิทธิที่

ตนเองมีอยู่ ให้มีค่ามากที่สุด๑๕ 

 

๑๒ สัมภาษณ์ นายประกาศิต  รังสรรค์, ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, 
๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓. 

๑๓ สัมภาษณ์ นางสาวธัญญารัตน์  เจริญพันธ์ฐากูร, รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

๑๔ สัมภาษณ์ นายประจักษ์  พงษ์ไพร, หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

๑๕ สัมภาษณ์ นายจรูญ  อ๊อดเดช, ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๙๙ 

๕. ประชาชนสามารถร่วมตัวกันออกมารณรงค์ในเรื่องที่สำคัญที่ส่งผลต่อชุมชนหรือใน

พื้นที่ของตนเองอาศัยอยู่ และมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองสิทธิใน การชุมนุมอย่างสันติ  

ทำให้ชุมนุมได้อย่างไม่ต้องกังวล๑๖ 

๖. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ย่อมทําได้อย่างสันติและหาข้อยุติที่เหมาะสมเป็น

ที่ยอมรับประชาชนจะเห็นถึงความสำคัญถึงการมีส่วนรวมของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย      

และจะได้เล็งเห็นถึงจิตสำนึกทางการเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญ๑๗ 

๗. การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคล ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการ

พัฒนา การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปในรูปที่ผู้รับการพัฒนา เข้ามามีส่วนกระทำให้เกิดการพัฒนาในด้าน

บุคคล กลุ่ม และส่วนรวม๑๘ 

๘. การมีส่วนร่วมทำให้มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ และจะทำให้ผู้มีส่วนร่วม หรือผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม และรวมถึงตกลงยอมรับ ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และทําให้

สามารถต่อรองทางการเมืองได้ ๑๙ 

๙. การที่ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้น กล่าวคือ 

ตั ้งแต่การสร้างแนวคิดไปจนถึงสิ ้นสุดการทำกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน  คือมุ ่งเน้นถึงการให้

ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม๒๐ 

๑๐. การที่จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ให้ได้ยั่งยืนนั้น จะต้องช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพ และความสามารถท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนได้ด้วยตนเอง๒๑ 

 

๑๖ สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์  สุริยะธง , รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๑๗ สัมภาษณ์ นายสุชาติ  อินวรรณ์, เลขาสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๑๘ สัมภาษณ์ นายชัยรตัน์  สินประเสริฐ, สมาชิก สภาเทศบาลตำบลตน้ธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๑๙ สัมภาษณ์ นางสุวภัทร  สร่างโศรก, สภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,    
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๒๐ สัมภาษณ์ นายอรรณพ  อินวรรณ์, กำนันตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,               
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๒๑ สัมภาษณ์ นายสุรสิทธิ์  ทองจินดา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๐๐ 

ด้านการมีส่วน
ร่วมของ

ประชาชน

การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ

ร่วมตัวกัน
ออกมารณงค์

เข้าร่วม
กิจกรรม

ทางการเมือง

รู้รักคุณค่า
ของธรรมชาติ

จัดสรร
ทรัพยากร

๑๑. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมนั้นเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของนักพัฒนากันเองและ

การเรียนรู้ร่วมกับองค์กรชุมชน หลักการสำคัญในการปฏิบัติการร่วมกับประชาชนที่สำคัญ ๆ สามารถ

สะท้อนออกมาจากกิจกรรมในชีวิตของมนุษย์โดยตรงได้๒๒ 

จากการสัมภาษณ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๒ จิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตางรางที่ ๔.๑๙ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบ ประเด็นจิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ข้อที ่

 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ความถี่ คน 

๑ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือประชาชนในพื้นท่ี ๕ ๑,๓,๕,๗,๘ 

๒ การมีส่วนร่วมในแต่ละครั้งต้องมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ๔ ๒,๔,๖,๘ 

 

๒๒ สัมภาษณ์ นายอาคม  ณ ลำพูน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๐๑ 

จิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ด้านความรู้

เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 

ความรู้ที่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย จิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

๑. ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการปกครองที่ดี และจัดสรรผลประโยชน์ตรงกับความ

ต้องการของประชาชนทุกคนในชุมชนยาก แต่ก็สามารถทำให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาที่ทุกคนร่วมกัน

แก้ได้ ประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อคนส่วนมากทั้งที่เป็นฝ่ายปกครองครองและฝ่าย

ผู้อยู่ใต้การปกครอง๒๓ 

๒. ในระบอบประชาธิปไตยมีความล่าช้า เพราะมันมีขั้นตอนวิธีการทำงานของระบบที่ไม่

สามารถลัดขั ้นตอน ถ้าระบบการเมืองมีสมรรถนะสูง นโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการ

ตัดสินใจของระบบการเมืองจะผลักดันให้มีการพัฒนาทุกด้าน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ด ี๒๔ 

๓. ระบอบประชาธิปไตยใช้เสียงส่วนใหญ่เพื่อ จะนำมาแก้ไขปัญหาและอภิปรายแสดง

เหตุผลและมติที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ ข้อผูกพันที่จะต้องมีการปฏิบัติตามจากทุก

ฝ่าย ส่วนขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองสิทธิของฝ่ายที่เสียงข้างน้อย ๒๕ 

๔. ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพได้อย่างเสมอภาคกัน ประชาชนจะต้องมีความเสมอ

ภาคตามกฎหมาย กฎหมายจะต้องมีผลบังคับใช้ต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะฐานะรํ่า รวย 

หรือยากจนจะต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคเท่า

เทียมกัน ๒๖ 

 

๒๓ สัมภาษณ์ นายประกาศิต  รังสรรค์, ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,  
๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓. 

๒๔ สัมภาษณ์ นางสาวธัญญารัตน์  เจริญพันธ์ฐากูร, รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

๒๕ สัมภาษณ์ นายประจักษ์  พงษ์ไพร, หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓. 

๒๖ สัมภาษณ์ นายจรูญ  อ๊อดเดช, ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๐๒ 

๕. ราษฎรทุกคนในประเทศมีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน และพื้นฐานในเรื่อง

สําคัญๆ ที่เป็นไปได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชน อันจะทําให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์  ที่

ก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม๒๗ 

๖. การหล่อหลอมของความรู้ ความเข้าใจ อุดมการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ

ของประชาชนเกิดการโน้มเอียงของการรับรู้ อารมณ์ความรู้สึก การประเมินค่า ส่งผลต่อพฤติกรรม

พัฒนาก่อตัวเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง๒๘ 

๗. ประชาชนทุกคนชอบระบอบประชาธิปไตย โดยการอยู่แบบไม่โดนบังคับมากกว่าการ

โดนสั่งอยู่แล้วแล้วยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในจริยธรรมและคุณธรรมที่จะใช้ในชุมชน และพูดคุยถึง

ปัญหาของบ้านเมืองกับผู้อ่ืนและพยายามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ๒๙ 

๘. ระบบการเมืองจะผลักดันให้มีการพัฒนาประเทศทุกด้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี การเมืองจะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทางการเมือง มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางการเมืองของตนจะได้ผล๓๐ 

๙. ระบอบประชาธิปไตยสามารถสร้างสำนึกในผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนเอง 

และส่วนรวมในสังคมที่เกิดขึ้นจะหาข้อยุติไม่ได้ ถ้าไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานความยุติธรรม เป็นหัวใจสำคัญ

ของการดำเนินการของระบบประชาธิปไตย๓๑ 

๑๐. ประชาชนสามารถกำหนดบุคคลเป็นผู้ที่ยึดในหลักการที่ถูกต้อง มีระเบียบวินัย มา

ปกครองดูแลในชุมชนได้อย่างเต็มที ่ จิตใจที ่ประชาธิปไตยเป็นรากฐานของการพัฒนาวิญญาณ

ประชาธิปไตย และพัฒนาระบบประชาธิปไตยหรือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย๓๒ 

 

๒๗ สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์  สุริยะธง , รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๒๘ สัมภาษณ์ นายสุชาติ  อินวรรณ์, เลขาสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๒๙ สัมภาษณ์ นายชัยรัตน์  สินประเสริฐ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน    
จังหวัดลำพูน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๓๐ สัมภาษณ์ นางสุวภัทร  สร่างโศรก, สภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,    
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๓๑ สัมภาษณ์ นายอรรณพ  อินวรรณ์ , กำนันตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,               
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

๓๒ สัมภาษณ์ นายสุรสิทธิ์  ทองจินดา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 



๑๐๓ 

ความรู้เก่ียวกับ
ระบอบ

ประชาธิปไตย

การหล่อ
หลอมความรู้

จัดสรร
ผลประโยชน์

ตอบสนอง
ความ

ต้องการของ
ประชาชนก่อตัวเป็น

วัฒนะรรม
การเมือง

จิตใจที่เป็น
ประชาธิปไตย

จริยธรรมและ
คุณะรรม

๑๑. การปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของผู้ที่เรา

เลือกมาปกครองในเขตที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยจะต้องพร้อมที่จะต่อสู้

เพ่ือสิทธิของตนเองอันชอบธรรม๓๓ 

จากการสัมภาษณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๓ จิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ด้านความรู้เกี ่ยวกับ

ระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

๓๓ สัมภาษณ์ นายอาคม  ณ ลำพูน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 



๑๐๔ 

ตางรางที่ ๔.๒๐ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบ ประเด็นจิตสำนึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้านความรู้เกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

ข้อที ่

 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ความถี่ คน 

๑ ประชาธิปไตยประชาชนสามารรถกำหนดคนที่จะมาปกครองได้ ๓ ๑,๑๐,๑๑ 

๒ ยอมรับในเสียงข้างมาก และเคารพเสียงส่วนน้อย ๓ ๑,๓,๑๐ 

 

๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ได้รับจากการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่ได้จากการศึกษา เรื่องจิตสำนึกในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จากสอบถามและสัมภาษณ์ สามารถนำมาสรุปเพื่อไปใช้ประโยชน์จริง ดังแสดงใน
แผนภาพที ่๔.๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

 

จิตสํานึกในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ทักษะบุคคล การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความรู้เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย

๑.มีการฝึกตนยึดมั่นในความ

เป็นธรรม                                    

๒.มีความเสียสละในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๓.มีความซื่อตรง 

๔.มีการผสมผสานทักษะ 

๕.มีการร่วมตัวเพื่อเรียนรู้ 

๑.มีการเสียสละเวลา เพ่ือ
แสดงความเห็นชุมชน 

๒.ความซื ่อตรงในการออก
เสียงผลประโยชน์ของชุมชน 

๓.มีความอดทนต่อปัญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชน 

๔.การม ีส ่วนร ่วมในการ
พ ัฒนาเพ ื ่อประชาชนใน
พ้ืนที ่
๕.ม ีความเสมอภาคเท่ า
เทียมกัน 

๑.มีการเคารพกฎหมาย 

๒.ปรับปรุงความเข้าใจ เพ่ือ

ประยุกต์ใช้การเมืองการ

ปกครอง  

๓.การยึดหลักธรรมเก่ียวกับ

ความเสมอภาค 

๔.ประชาธิปไตยประชาชน

สามารถกำหนดผู้ที่จะมา

ปกครอง 

๕.ยอมรับเสียงข้างมาก 

และเคารพเสียงส่วนมาก 

๑.พูดจริงและลงมือทำจริง   ๓.ตั้งหน้าทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร 

๒.หมั่นการฝึกฝนและการข่มใจ      ๔.สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง 

 

 หลักธรรมฆราวาสธรรม ๔ 



๑๐๖ 

จิตสํานึกทาง
การเมือง

สํานึกอัน
ชอบธรรม

อุดมการณ์
ทางการเมือง

ความสามัคคี

กิจกรรม
พัฒนา

๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากการสอบถามและสัมภาษณ์ สามารถนำมาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์

จริง ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย    

จะมีอยู่ ๔ องค์ประกอบได้แก่  

๑. จิตสำนึกทางการเมืองที่ประชาชนได้รับการปลูกฝังมาด้วยดี จะทำให้ประชาชน

ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ได้แก่ การมีจิตสำนึก

อันชอบธรรมตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๒. จุดมุ่งหมายของอุดมการณ์ทางการเมืองคือ การสร้างระเบียบการปกครองอันเป็นที่

ต้องการของประชาชน โดยจะต้องปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและรู้คุณค่าของอุดมการณ์ทาง



๑๐๗ 

เมืองแบบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจในอุดมการณ์นี้และนำไปประพฤติปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวัน 

๓. การดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักการแห่งประชาธิปไตย มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชน

ได้เคารพสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของผู้อื่นโดยไม่แบกแยกชนชั้นวรรณะ ทำให้เกิดภราดร

ภาพคือ ความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อัน

จะนำมาซึ่งความสามัคคีและความผูกพันธ์ที่ดีในสังคม 

๔. กิจกรรมพัฒนา เมื ่อประชาชนยังไม่เข้าใจถึงหลักการการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ผู้ที ่มีอำนาจจึงควรร่วมมือกับผู้เป็นนักปราชญ์จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันจะส่งผลต่อจิตสำนึกทางการเมืองที่จะเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “ จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน”  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้     

๑. เพื่อศึกษาระดับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจิตสำทางการเมืองจิตสำ

ทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง

ลำพูน จังหวัดลำพูน  ๓. เพื่อศึกษาของเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการสร้างจิตสำทาง

การเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง

ลำพูน จังหวัดลำพูน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Research) โดย

เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)

โดย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปเป็นประชาชนในการศึกษา โดยเลือก 

ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๐,๑๓๒ คน ซึ่ง

ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓๘๕ 

คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) หาค่าเฉลี ่ย (mean)  และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบค่าที(F-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่

โดยวิธีผลต่าง นัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Different:  LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) และใช้

เทคนิคการวิเคราะห์ เนื้อหาประกอบบริบทซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 



๑๐๙ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจำนวน ๒๐๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๔ มี

อายุอยู่ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีจำนวน ๑๒๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/กรรมกร 

มีจำนวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔ มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๑๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๐.๖ 

๕.๑.๒ จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

พบว่า ประชาชนมีความคิดเห ็นต ่อจิตสำนึกทางการเม ืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๔๒, S.D.=๐.๒๗ ) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านดังนี้  ด้านทักษะบุคคล ( =๓.๕๗, S.D.=๐.๔๐)  การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ( =๓.๓๖, S.D.=๐.๔๔) ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย ( =๓.๔๒, 
S.D.=๐.๕๓)  ตามลำดับ 

เมื่อจำแนกจำแนกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านทักษะบุคคล พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

ลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ได้แก่ มีการฝึกตน

ยึดมั่นในความเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๘) รองลงมาได้แก่ มีความซื่อตรง เปิดรับสิ่งต่าง 

ๆมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๕) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการข่มอารมณ์ต่อ

พฤติกรรมของตนเองเสมอ ( =๓.๓๖) ตามลำดับ 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตสำนึกทาง

การเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง

ลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๕) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า 

ได้แก่ มีการเสียสละเวลา เพื่อแสดงความเห็นในชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๒) 

รองลงมาได้แก่ ความซื่อตรงในการออกเสียงผลประโยชน์ของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 

๓.๓๖) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน และข้อบกพร่องของตนเอง (

= ๓.๓๒) ตามลำดับ 





 



















๑๑๐ 

๓) ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น

จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง 

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ( = ๓.๓๑) เมื่อพิจารณาในแต่ละ

ข้อพบว่า ได้แก่ ความอดทนต่อกติกา และมีการเคารพกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๙) 

รองลงมาได้แก่ มีการปรับปรุงความรู้ความเข้าใจ เพื่อประยุกต์ใช้การเมืองการปกครอง สามารถ

ถ่ายทอดได ้( = ๓.๓๘) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 

๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานเรื่อง จิตสำนึกทางการเมืองการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยจำแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา เพื่อนำไปสู่การการตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง

สามารถแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยรวมไม่

แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่อายุต่างกัน มีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง

กัน       ปฎิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีจิตสำนึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย

ภาพรวม ไมแ่ตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

 

 

 

 









๑๑๑ 

๕.๑.๔ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัญหา

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งจำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 

๑) ด้านทักษะบุคคล 
ประชาชนส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเข้าเรียนรู้ในเรื่องการเมืองที่มีเวลาจำกัด เพราะ

ส่วนมากจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ตรงกับช่วงทำงานของประชาชนทั่ว ทำให้เวลาที่เรียนรู้มีไม่มากนัก 
ทำให้บางคนไม่ค่อยมีทักษะการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งทำให้ทักษะบุคคลมีน้อยและไม่สามารถนำไป
พัฒนาตนเองได ้

๒) ด้านการมีร่วมของประชาชน 
ประชาชนที่มีอายุไม่มาก จะไม่ค่อยเข้าร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเมือง เพราะเขาคิด

ว่ามีความรู้ด้านการเมืองที่มากพอแล้ว ซึ่งในบ้างเรื ่องก็มีความเข้าใจยาก และการประชาคมหรือ
ประชุมแต่ละครั้งยังขาดความสามัคคี ทำให้การเข้าร่วมของประชาชนแต่ละบุคคลนั้นไม่ค่อยสม่ำเสมอ
กันมากเท่าที่ควร 

๓) ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 
ระบอบประชาธิปไตย ทุกคนสามารถเข้าใจได้ แต่คิดว่าตนเองนั้นมีแค่สิทธิแค่การ

เลือกตั้ง การยกมือ เพียงชั่วครู่ ซึ่งทำให้เป็นปัญหาอย่างมากกับประชาชน ทำให้ประชาชนไม่อยากมี
ความสนใจในด้านที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของระบอบประชาธิปไตย 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

๑) ด้านทักษะบุคคล 

ต้องมีการเสริมสร้างทักษะในเรื ่องต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวกับการที ่จะสื ่อสารเผยแพร่ให้กับ

ประชาชนคนอ่ืนหรือคนในครอบครัวได้ ทักษะการเรียนรู้ เพ่ือมีความอยากรู้อยากเห็นและชอบเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ วิธีการเรียนรู้มีอยู่หลายรูปแบบ แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

ตัวเอง เวลาที่อ่านหรือเรียนรู้เรื่องใดไปก็มักจะลืมความรู้นั ้นไปหมดในไม่ช้า หรืออาจใช้เวลานาน

เกินไปในการจะซึมซับความรู้นั้นได้ ดังนั้นทางที่ดี การที่รู้ว่าตัวเองเหมาะสมกับการเรียนรู้รูปแบบไหน 

จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถจดจำความรู้นั้นใด้ดีขึ้นได้ และเน้นทักษะการพูดด้วย การพูดก็

เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อจะพูดได้อย่างถูกวิธีและใช้คำพูดที่ไพเราะ ทำให้ผู้ฟังอยากฟังต่อและสนใจในสิ่งที่

พูด 



๑๑๒ 

๒) ด้านการมีร่วมของประชาชน 

ควรมีการเสริมอำนาจแก่ประชาชน ซึ่งเป็นบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้

ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถทำได้หลายระดับและ

หลายวิธีด้วยกัน บางวิธีก็สามารถทำได้ง่าย ๆ แต่ต้องใช้เวลาซึ่งขึ้นอยุ่ที่จะเปิดโอกาสและต้องดูว่ามี

ความจำเป็นมากที่จะต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่

ประชาชน 

๓) ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 

ประชาชนรู้ถึงข้อมูลของระบอบประชาธิปไตยแค่ไม่กี่อย่าง ต้องมีการเปิดอบรมให้ความรู้

ทางด้านระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง และเน้นเรื่องที่สำคัญที่ประชาชนมีความเข้าใจที่ง่ายไม่

ซับซ้อน สร้างความเข้าใจเรื ่องประชาธิปไตยและการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยให้กั บประชาชน 

โดยเฉพาะเน้นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของท้องถิ่น เพื่อทำให้เกิดความห่วงใน

สิทธิที่ตนจะได้รับ ซึ่งจะทำให้ประชาชนนั้นเห็นถึงความสำคัญของเสียงตัวเองและเสียงของผู้อ่ืนด้วย 

๕.๒ อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจ ัยครั ้งน ี ้  จ ิตจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ และน่าสนใจและนำมาอภิปรายผลดังนี้ 

๕.๒.๑ จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม 

จากผลการวิจัยพบว่า จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง อภิปรายได้ว่าประชาชนนั้น เห็นแค่ประโยชน์แค่เพียงส่วนน้อย โดยไม่คำนึงถึงระยะยาว ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย ติลังการณ์๑ ได้วิจัยเรื่อง “จิตสํานึกทางการเมืองต่อพฤติกรรมการ

ออกเสียงเลือกตั้งของคนเชียงใหม่” พบว่า ทำให้เห็นองค์ประกอบในการตัดสินใจไปเลือกตั้งของ

ประชาชนอย่างน้อย ๒ ประการ คือประการแรก พิจารณาถึงผลกระโยชน์ ที่เขาจะได้ รับจ ากการ

เลือกตั้งซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินที่ได้มาก่อนการเลือกตั้งหรือประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากโครงการ

 

๑ สมชาย ติลังการณ, “พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย”, สารนิพนธ์ รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓). 



๑๑๓ 

พัฒนาที่ริเริ่มมากจากผู้สมัครที่เขาสนใจเลือกเขาไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันส่อนัยถึงการขาด

ความสํานึกในอุดมการณ์ การเมือง แบบเลือกตั้ง และสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ตัดสินใจเลือกคนโดยอาศัยพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

๕.๒.๒ จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำแนกเป็นรายด้านดังนี้ 

๑) ด้านทักษะบุคคล 
จากการวิจัยพบว่า จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง มีความเสียสละในการเข้ารวมกิจกรรม มีการ
ฝึกตนยึดมั่นในความเป็นธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา เรืองทิพย๒ ได้วิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” โดย พบว่าการ
ประเมินทักษะชีวิตด้านสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 

ได้แก่การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การตระหนักรู้ในตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การจัดการกับ
อารมณ์ และการจัดการกับความเครียด การประเมินทักษะโดยรวม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้
เกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับมาก 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จากการวิจัยพบว่า จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับการงานวิจัย 
สมบัติ ทัพเมธี๓  ได้ว ิจ ัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี”  พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 

 
๒ ปริญญา เรืองทิพย, “การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี”, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 

๒๕๖๑). 
๓ สมบัติ ทัพเมธี, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น”, สารนิพนธ์ 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖), 

หน้า ๖๕. 



๑๑๔ 

การมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓) ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 

จากการวิจัยพบว่า จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องส่วนรู้ของหน้าที่ของตนเองว่าต้องทำตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว๔ พบว่าความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู ่ในระดับปานกลาง ซึ ่งยังมีความสำคัญผิดหรือเข้าใจผิดในหลักการ

ประชาธิปไตยอยู่บางประการ แต่ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง และด้านการออกเสียงลงประชามติ นั้นยังเห็นถึงความสำคัญในเสียงของตนเองอยู่ 

๕.๒.๓ การอภิปรายผลตามสมมติฐาน 

ผลการเปรียบเทียบจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยจำแนกตามข้อมูลปัจจัย

ส่วนบุคคล พบว่าจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ต่างกันโดยภาพรวมบุคคลกรมี

ความคิดเห็นไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาในทุกด้านนำมาอภิปราย ดังนี้ 

๑) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อ จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุเมธ งามลักษณ์๕ พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู ้นำกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  การแสดงความคิดเห็นถึงจิตสำนึกทาง
การเมืองการชุมนุมทางการเมืองหรือการชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และนา
ไปสู่การพัฒนาทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การ
พัฒนาทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยแสดงบทบาทจิตสำนึกทางการเมืองจะมีอิทธิพลต่อการ

 
๔ ยุทธพงษ์ เขื ่อนแก้ว, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” , 

วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  

๒๕๕๔), หน้า ๔๓. 
๕ สุเมธ งามลักษณ์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำกิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง”, 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔). 



๑๑๕ 

ตัดสินใจในการกำหนดนโยบายของรัฐและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนในสังคมโดยรวม 

๒) ผลการเปรียบเทียบจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยจำแนกตามข้อมูลปัจจัย

ส่วนบุคคล พบว่าจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมบุคคลกรมี

ความคิดเห็นไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นแก้ว เหลือง

อร่ามศรี๖ ได้วิจัยเรื่อง “พัฒนาการจิตสำนึกและปฏิบัติการทางการเมืองของขบวนการเสื้อแดง ใน

จังหวัดเชียงใหม่” พบว่าขบวนการเสื้อแดงในเชียงใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายสาขา หลาย

อาชีพ ทั้งภาคธุรกิจเอกชน ราชการ สื่อมวลชน และประชาชนรากหญ้าไม่ได้เป็นแค่ชนชั้นเดียวเหมือน

ที่เคยถูกกล่าวอ้างไม่ได้มีคำสั่งจากภายนอกให้เกิดการวมตัวกัน บางกลุ่มรวมตัวกันเพราะเหตุผล

ทางการเมืองหรืออุดมการณ์ บางกลุ่มเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจ 

ผลการวิจัย พบว่า เพศต่าง กันมีความคิดเห็นต่อ จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ ทัพเมธี๗ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ

หนองหาน จังหวัดอุดรธานี พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับปาน

กลาง คือ การมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนดปัญหา และการตัดสินใจพร้อมทั้ง

การประเมินผล 

 

 

 

 
๖ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, “พัฒนาการจิตสำนึกและปฏิบัติการทางการเมืองของขบวนการเสื้อแดง 

ในจังหวัดเชียงใหม่”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเม ืองและการปกครอง , (บัณฑิตว ิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔), หน้า ๓๔. 
๗ สมบัติ ทัพเมธี, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองคก์าร

บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี” , สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๓). 



๑๑๖ 

ผลการวิจัย พบว่า อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพร แสงแก้ว๘ ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาการ

เสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนที่สิทธิเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอ

เมือง จังหวัดชุมพร” พบว่าแนวทางการเสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่งเสริม

ให้ประชาชนมีจิตสำนึกให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ในระดับปานกลาง 

และมีผู้นำที่ตนเองพึงปรารถนารวมทั้งไม่อยากเสียสิทธิในการเข้าร่วมทางการเมือง 

ผลการวิจัย พบว่า อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อ จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร ตันศิริคงคล และคณะ๙ ได้วิจัยเรื่อง 

“ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรม ทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัด

มหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่าการซื้อเสียงคุณสมบัติของตัวผู้สมัคร และอิทธิพลของสื่อมวลชน เป็น

ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  การทํางานของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดพบว่าได้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในระดับปานกลาง มีการจัดเตรียม

ความพร้อมของการจัดเตรียมการเลือกตั้งโดยทั่วไปอยู่ในระดับดีมากแต่ยังมีปัญหาในบางส่วนเกี่ยวกับ

การดําเนินงาน เนื่องมาจากต้องทํางานควบคู่ไปกับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่

เกิดข้ึนในเวลาที่ใกล้เคียงกันด้วย 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ จิตสำนึกทางการเมืองใน

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด

ลำพูน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สามารถ กอนจันทร์๑๐ วิจัยเรื่อง การ

 
๘ สุพร แสงแก้ว, “การเสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางลึก 

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร” , วิทยานิพนธ์ศ ิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาล ัย: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๔๓. 
๙ วิเชียร ตันศิริคงคล, “พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน”, รายงานวิจัย, (รัฐศาสตร์การเมือง

การปกครอง: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๘), หน้า ๘๙. 
๑๐ สามารถ กอนจันทร, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองทองถิ่น: ศึกษา

เฉพาะกรณีองคการบริหาร สวนตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔), หน้า ๖๕. 



๑๑๗ 

มีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลขาม

ใหญ จังหวัดอุบลราชธานีผลการศึกษาพบวาประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองสวนทอง

ถิ่นอยูในระดับนอยเปนสวนใหญ สวนระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น

นั้นพบวาอยูในระดับปานกลาง สวนความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวาระดับการศึกษาของประชากร

ที่เขามาอยูในตําบล มีความสัมพันธกับการมี สวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื ่อง “จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑) มีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

๑.๒) มีนโยบายสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
๑.๓) มีนโยบายให้ประชาชนได้ศึกษาการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพื ่อให้เกิด

จิตสำนึกทางการเมืองที่ดี 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ด้านทักษะบุคคล ประชาชนควรมีการศึกษาเรียนรู้ในทักษะด้านต่าง ๆ ทำให้มีทักษะ

ส่วนตัวหลายๆ ด้านเพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิต และยังไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่

ประชาชนที่ยังไม่มีทักษะที่ดีให้มีการพัฒนาต่อไป 

๒) ด้านการเข้าร่วมของประชาชน ประชนชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอ

ปัญหาที่เกิดขึ ้นในพื้นที่  เพื ่อให้มีการแก้ไขและทำให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ เห็นถึงเสียงที่

ประชาชนมีการร่วมมือกันในการเสนอปัญหาที่อยากแก้ไข 

๓) ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย การเสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมือง
ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสำคัญในเรื่องความเป็น
ธรรม ต้องแยกแยะความยุติธรรม ไม่ยุติธรรม มีความยุติธรรมเสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ  

 

 



๑๑๘ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรมีการศึกษาจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูล

เชิงลึก  

๒) ควรศึกษาจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน

พ้ืนที่อ่ืนที่น่าสนใจ 

๓) ควรศึกษาเปรียบเทียบจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กับพ้ืนที่อ่ืนที่น่าสนใจ 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย: 

ก.ข้อมูลปฐมภูมิ Primary Sources 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข.ข้อมูลทุติยภูมิ Secondary Soures 
 

(๑) หนังสือ: 
จุมพล หนิมพานิช. การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ . พิมพ์ครั้ง. ที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
เจมส์ แอล เครตัน. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. แปลและเรียบเรียงโดย 

วันชัย วัฒน์ศัพท์. ขอนแก่น: ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๔๓. 
ชินรัตน์สมสืบ. รัฐศาสตร์กับการมีส่วนร่วม. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 

๒๕๔๗. 
เชาวนะ ไตรมาศ. การเสริมสร้างภาคประชาชนกับการสร้างฐานรากประชาธิปไตยแบบส่วนรวม .

ในศูนย์ประชุมสหประชาชาติ. กรุงเทพมหานคร: การเมืองประชาชน:ความยั่งยืนของ
ประเทศไทย: การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที ่ ๗. กรุงเทพมหานคร:        
ส.เจริญการพิมพ์, ๒๕๔๘. 

ชัชวาล ทองดีเลิศ. ประชาธิปไตยชุมชน: ประชาธิปไตยเพื ่อคุณภาพสังคมไทยในสถาบัน
พระปกเกล้า, คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตย: การประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้าครั้งที ่๑๒. กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๓. 

ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของ
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: สังเคราะห์จากบทเรียน ๓ กรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗. 

ทินพันธุ์ นาคะตะ.  รัฐศาสตร์: ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์
การเมือง. พิมพ์ครั ้งที ่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐ
ประศาสนศาสตร์, ๒๕๔๑. 

 

 



๑๒๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

เดวิด แมทธิวส์. การเมืองภาคพลเมือง. แปลและเรียบเรียงโดยวันชัย วัฒนศัพท์. ขอนแก่น:ศิริภัณฑ์ 
ออฟเซ็ท, ๒๕๕๒. 

ทินพันธุ์ นาคะตะ. ประชาธิปไตยไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โครงการเอกสารและตำรา 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕. 

ธเนศวร์เจริญเมือง. แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. ๒๕๔๘. 
พีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง. พิมพ์ครั้งที่ ๔. ขอนแก่น: คลังนานา

วิทยา, ๒๕๔๓. 
ธีรยุทธ บุญมี. ประชาสังคม. กรุงเทพมหานคร: สายธาร, ๒๕๔๗. 
นุชนาฎ จันทวิเศษ. ทำการเมืองภาคพลเมืองในท้องถิ ่นไทย: ความท้าทายแห่งยุคสมัย .

กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, ๒๕๕๐. 
นรนิติ เศรษฐบุตร. แม่บทการเมืองไทย. พิมพ์ครั ้งที ่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ส เจริญ การพิมพ์.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณและคณะ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย . นนทบุรี: 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒. 
ประภาส ปิ่นตบแต่ง. กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม. เชียงใหม่: มูลนิธิ

ไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ๒๕๕๒. 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, คู่มือการจัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ. ๒๕๓๒. 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร:   

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์,  การบริหารจัดการโครงการพัฒนาสังคมแบบก้าวหน้า. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, ๒๕๔๓. 
ประเวศ วะสี, ประชามติตำบล ยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 

๓. กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ พริ ้นท์ติ ้ง เซ็นเตอร์.  ๒๕๕๑. การเมืองภาคพลเมือง         
การ พัฒนาการเมืองไปสู่ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๑. 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม.  “การเมืองสมานฉันท์: หนทางสู่การแก้ไขความขัดแย้งในสังคมสองขั้ว” 
ต้นทางประชาธิปไตยชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยการจัดการทาง
สังคม.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ประชาสัมพันธ์และชุมชนท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ ๓.
นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕. 

 



๑๒๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

วิชัย ตันศิริ. วิวัฒนาการของประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๔๘. 
วันชัย ว ัฒนศัพท์. ประชาธิปไตยแห่งการสานเสวนาหาทางออก ประชาธิปไตยแห่งการ

ปรึกษาหารือ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา , 
๒๕๕๗. 

ศุภสวัสดิ ์ ชัชวาลย์. การเมืองในกระบวนการกระจายอำนาจ:ศึกษาผ่านทางของนักวิชาการ
ข้าราชการ นักการเมืองและประชาชน. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและสิ่งพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕. 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. การเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม. ๒๕๔๙. สำนักงานเลขาธิการและ
วุฒิสภา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: กลุ่ม
งานพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการและวุฒิสภา, ๒๕๕๔. 

ส ุ ว ด ี  ป ร ะส งค ์ ด ี . กา รบร ิ ห า รอง ค์ ก รปกค ร อ งส ่ วน ท ้ อ งถิ่ น .  นนทบ ุ ร ี :  โ ร งพ ิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒. 

สุวัฒน์ คงแป้น. สภาองค์กรชุมชนกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก ๑๑ พื้นที่รูปธรรมสภา
องค์กรชุมชนสู่ชุมชนประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, ๒๕๕๗. 

(๒) ดุษฏีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 
สุพร แสงแก้ว. การเสริมสร้างจิตสำนึกทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร . 
ว ิ ท ย า น ิ พน ธ ์ ร ั ฐ ศ าสต รมหา บ ัณ ฑ ิ ตก า รปกคร อ ง .  บ ัณฑ ิ ต ว ิ ท ย าล ั ย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔. 

ลิขิต ธีรเวคิน. “จิตสำนึกทางการเมือง”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครอง, บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 

โสภา ชูพิกุลชัย. “การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรม ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมของครอบครัว
ไทย ที ่มีผลต่อการอบรมเลี ้ยงดูบุตร: ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร”.      
สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิตการปกครอง . คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, ๒๕๕๓. 

ปริญญา เรืองทิพย์. “การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๖๑. 

 



๑๒๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สามารถ กอนจันทร. “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะ
กรณีองคการบริหาร สวนตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๕๔. 

(๓) รายงานการวิจัย: 
ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล. “การกระจายอำนาจกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาค

ประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี”. รายงานวิจยั. 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๖. 

วิเชียร ตันศิริคงคล และคณะ. “จิตวิทยาทัศนคติ”. รายงานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๖. 

สมชาย ติลังการณ.“พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย”. รายงานวิจัย. รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓. 

วิเชียร ตันศิริคงคล. “พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน”. รายงานวิจัย. รัฐศาสตร์การเมืองการ
ปกครอง: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๘. 

(๔) บทความ: 
รงค์ บุญสวยขวัญ. “การเมืองภาคพลเมือง: ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างตัวชี้วัดหรือตัวบ่งบอก

การเมืองของพลเมือง”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปีที ่๖ ฉบับที่ ๒. 
(กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗): ๑๕. 

รัชนี ประดับ. “สภาองค์กรชุมชน: การเมืองใหม่และการท้าทายต่อกลุ่มอำนาจในท้องถิ่น”.วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร.์ ปีที่ ๗ ฉบับที ่๓. (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕): ๗๖. 

กาญจนา แก้วเทพ. “อุดมการณ์: แนวคิดและบทวิเคราะห์”. วารสารทางวิชาการ เศรษฐศาสตร์
การเมือง. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓. (ตุลาคม – มกราคม ๒๕๕๒): ๖๑ 

พิสิษฐิกุล แก้วงาม. “ทฤษฎีการเมืองกับการศึกษารัฐศาสตร์”. วารสารทางวิชาการ หลักสูตร
สาขาวิชารัฐศาสตร์ กฎหมายและการปกครอง, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔. (ธันวาคม – มกราคม 
๒๕๕๒): ๘๙. 

สติธร ธนานิธิโชติ. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศ
ไทย”. วารสารรัฐศาสตร์ กฎหมายและการปกครอง. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๘. (กันยายน – 
มกราคม ๒๕๕๖): ๗๑.  



๑๒๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กิตติศักดิ์ ปรกติ. ความสำคัญของพลเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยใน 

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า . ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔. [ออนไลน์].
แหล ่ ง ท ี ่ ม า : http://www.kpi.ac.th/kpith/images/stories/๒๐๑๗ /๑๓ .pdf [๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น . คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
http://www.dla.go.th/work/planlocal [๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า. ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://w 
ww.kpi.ac.th/kpith/images/stories/๒๐๑๒/kpi%๒๐ppt%๒๐๑๒%๒๐_a.juree%
๒๐-%๒๐new%๒๐print.pdf [๖ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

จร ัส ส ุวรรณมาลา.วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ ่นในประเทศไทย . [ออนไลน์].  แหล่งที ่มา: 
kpi.ac.th/media/pdf/M๗_๑๒๑.pdf [๒๔ มกราคม ๒๕๕๘]. 

ชำนาญ จ ันทร ์เร ือง. ประชาธ ิปไตยกับการเมืองภาคประชาชน . [ออนไลน์]. แหล่งที ่มา: 
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=๑๒๓๔ [๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖]. 

ไชยันต์ ไชยพร. สถานะความเป็นพลเมืองในประชาธิปไตยเอเธนส์ . [ออนไลน์]. แหล่งที ่มา: 
http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/ว า ร ส า ร / ๕๓ /๐๑ /๕๑ -๐๒%๒๐๐๒ .pdf [๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕]. 

(๖) สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์ นายประกาศิต  รังสรรค์. ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ,     

๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ์ นางสาวธัญญารัตน์  เจริญพันธ์ฐากูร. รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ์ นายประจักษ์  พงษ์ไพร. หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ์ นายจรูญ  อ๊อดเดช. ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ,   

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

 

http://www.dla.go.th/work/planlocal
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=๑๒๓๔
http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/วารสาร/


๑๒๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สัมภาษณ์ นายชาญณรงค์  สุริยะธง. รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

สัมภาษณ์ นายสุชาติ  อินวรรณ์. เลขาสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ,      
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

สัมภาษณ์ นายชัยรัตน์  สินประเสริฐ. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

สัมภาษณ์ นางสุวภัทร  สร่างโศรก . สภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ,         
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

สัมภาษณ์ นายอรรณพ  อินวรรณ์. กำนันตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓. 

สัมภาษณ์ นายสุรสิทธิ์  ทองจินดา. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน   
จังหวัดลำพูน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

สัมภาษณ์ นายอาคม  ณ ลำพูน. ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน      
จังหวัดลำพูน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

(๗) ภาษาอังกฤษ:  
Allport, Gordon. " Attitudes in A Handbook of Social Psychology", 

Murchison. Worcester. MA: Clark University Press, 1935. 
Daniel Little, The Scientific Marx's work considered as science, 

Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986. 
David Easton. “Introduction: The Current Meaning of ‘Behavioralism’ in 

Political Science.” in James S. Charlesworth. The Limits of Behavioralism in Political 
Science. Philadelphia: The American Academy of Political and Social Science, 1962. 

Douglas Kellner. Media Culture: Cultural Studies. Identity and Politics 
Between the Modern and the Postmodern. London and New York : Routledge, 2003. 

Philip Goldstein. Post-Marxist Theory: An Introduction. New York: SUNY 
Press, 2005. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก  
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ภาพผนวก ก. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ภาพผนวก ข. 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค.  

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 
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ภาคผนวก ง. 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Try out) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid ๓๐ ๑๐๐.๐ 

Excludeda ๐ .๐ 

Total ๓๐ ๑๐๐.๐ 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ข้อที่ ๑ ๑๐๑.๖๒๕๓ ๑๑๕.๔๖๒ .๘๕๒ .๘๗๓ 

ข้อที่ ๒ ๑๐๑.๑๕๔๓ ๑๓๔.๓๘๑ .๘๖๓ .๘๘๑ 

ข้อที่ ๓ ๑๐๑.๓๔๑๑ ๑๓๑.๐๐๒ .๘๒๓ .๘๔๙ 

ข้อที่ ๔ ๑๐๑.๒๓๓๓ ๑๓๓.๐๒๙ .๘๑๑ .๘๓๓ 

ข้อที ่๕ ๑๐๐.๖๒๕๓ ๑๒๔.๖๑๒ .๘๗๘ .๘๕๔ 

ข้อที่ ๖ ๑๐๑.๖๒๓๒ ๑๐๓.๖๒๗ .๘๕๖ ๘๗๗ 

ข้อที่ ๗ ๑๐๑.๓๓๑๐ ๑๒๔.๗๔๓ .๘๔๙ .๘๓๔ 

ข้อที่ ๘ ๑๐๓.๑๑๑๑ ๑๓๑.๘๒๒ .๘๑๖ .๘๓๓ 

ข้อที่ ๙ ๑๐๒.๘๗๔๓ ๑๓๑.๘๓๒ .๘๕๕ .๘๖๒ 

ข้อที่ ๑๐ ๑๐๓.๖๗๔๓ ๑๓๒.๔๖๒ .๘๒๑ .๘๒๔ 

ข้อที่ ๑๑ ๑๐๑.๓๔๒๒ ๑๒๕.๓๒๑ .๘๕๓ .๘๔๔ 

ข้อที่ ๑๒ ๑๐๑.๒๕๕๖ ๑๓๒.๕๖๑ .๘๓๔ .๘๔๘ 

Reliability 
Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.๘๗๖ ๑๒ 



๑๓๙ 

 

 

 

 

Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

๑๑๒.๘๒ ๑๔๑.๗๒๓ ๑๑.๕๒๓ ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 เรื่อง : จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
 
คำชี้แจ้ง 
 ๑. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
 ๒. กรุณาตอบคำถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง 
 ๓. ผู้วิจัยจะเก็บคำตอบของแบบสอบถามนี้ไว้เป็นความลับเพ่ือใช้สำหรับการวิจัยเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น 
 แบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ตอน 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔ ข้อ 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในด้านต่าง ๆ ของประชาชนจํานวน 
๑๒ ข้อ 
 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิดและข้อเสนอแนะ 
 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย   ลงใน  (   ) ที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านหน้าข้อความ
ต่อไปนี้ 
๑. เพศ  ๑.  (   )  ชาย    ๒.  (   )  หญิง 
๒. อายุ  ๑.  (   ) ๒๐ – ๓๐ ป ี   ๓.  (   ) ๔๑ – ๕๐ ป ี  
  ๒.  (   ) ๓๑ – ๔๐ ป ี   ๔.  (   ) สูงกว่า ๕๐ ป ี   
๓. การประกอบอาชีพ   
  ๑.  (   ) เกษตรกร   ๓.  (   ) รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
  ๒.  (   ) รับจ้างทั่วไป/กรรมกร  ๔.  (   ) อ่ืนๆ............ 



๑๔๔ 

๔. ระดับการศึกษา 
  ๑.  (   ) อนุปริญญา/ปวส.หรอืเทียบเท่า  ๓.  (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 
  ๒.  (   ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ๔.  (   ) อ่ืนๆ............ 
 
 ตอนที่ ๒ คำถามเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในด้านต่าง ๆ ของประชาชน 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการตัดสินใจ ข้อละ 1 ช่อง โดยคำตอบที่ตรงกับ 
ความเห็นของท่านมากที่สุด  
 

ข้อคำถาม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ทักษะระดับบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 
๑) มีความซื่อตรง เปิดรับสิ่งต่าง ๆ      
๒) มีการฝึกตนยึดมั่นในความเป็นธรรม      
๓) มีการข่มอารมณ์ต่อพฤติกรรมของตนเองเสมอ      
๔) มีความเสียสละในการเข้ารวมกิจกรรม      
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักฆราวาสธรรม 
๕) ความซื่อตรงในการออกเสียงผลประโชยน์ของชุมชน      
๖) มีการรับฟังความเห็นของผู้อื่น ข้อบกพร่องของตนเอง      
๗) มีความอดทนในการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในชมชน      
๘) มีความเสียสละเวลา เพ่ือแสดงความเห็นในชุมชน      
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยตามหลักฆราสธรรม 
๙) มีการยึดหลักธรรมเกี่ยวกับความเสมอภาค      
๑๐) มีการปรับปรุงความรู้ความเข้าใจ นำมาประยุกต์ใช้
การเมืองการปกครอง สามารถถ่ายทอดได้ 

     

๑๑) อดทนต่อกติกา มีความเคารพกฎหมาย      
๑๒) สละเวลาในการตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานของ
นักการเมือง 

     

 
 
 
 
 



๑๔๕ 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ 
แนะที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
๑. ทักษะบุคคลด้านจิตสำนึกทางการเมืองเป็นอย่างไร 

๑.๑. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.๒. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

๒.๑. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



๑๔๖ 

๒.๒. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓.ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย สามารถนำเอาไปพัฒนาได้หรือไหม 

๓.๑. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
 

พระเนาวนนท์ ชยาภินนฺโท (จ๋อมพนัส) 
นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 



๑๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เชิงสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 

 

 

 



๑๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ. 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 

 
 

แบบสัมภาษณ์ 
เรื ่อง   จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาล     

ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
 

คำชี้แจ้ง 
 ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ชื่อ  นามสกุล............................................................................... ............................................ 

  ตำแหน่ง / หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน.......................................................................................  

  สถานที่สัมภาษณ์...................................................................... ................................... 

  วันที่........... เดือน............................................... พ.ศ. ...................... เวลา ...............  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

ส่วนที่ ๒ ข้อความถามเกี่ยวกับจิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
๑. ท่านคิดว่าทักษะบุคคลด้านจิตสำนึกทางการเมืองเป็นอย่างไร 

๑.๑. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.๒. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒.ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนเป็นอย่างไร 

๒.๑. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.๒. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

๓. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย สามารถนำเอาไปพัฒนาได้หรือไหม 
๓.๑. ปัญหาอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
 

พระเนาวนนท์ ชยาภินนฺโท (จ๋อมพนัส) 
นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 

สัมภาษณ์นายประกาศิต  รังสรรค์  

ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

วันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓. 
 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นางสาวธัญญารัตน์  เจริญพันธ์ฐากูร 
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

วันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 

สัมภาษณ์นายประจักษ์  พงษ์ไพร  
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

วันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ์นายจรูญ  อ๊อดเดช  

ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 

สัมภาษณ์นายชาญณรงค์  สุริยะธง  

รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     สัมภาษณ์นายสุชาติ  อินวรรณ์  

เลขาสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



๑๖๖ 

  สัมภาษณ์นายชัยรัตน์  สินประเสริฐ   

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ์นางสุวภัทร  สร่างโศรก 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

สัมภาษณ์นายอรรณพ  อินวรรณ์ 

กำนันตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

วันที ่๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ์นายสุรสิทธิ์  ทองจินดา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ์นายอาคม  ณ ลำพูน 

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 

 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล  : พระเนาวนนท์  ชยาภินนฺโท (จ๋อมพนัส) 

วัน/เดือน/ปีเกิด  : ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ อายุ ๒๕ ปี 

ภูมิลำเนาเดิม  : ๑๓๓/๑ หมู่ ๗ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน    
๕๑๐๐๐ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  : ๒๒๒ วัดรมณียาราม หมู่ ๔ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง  

จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐ 

การศึกษา   : - นักธรรมชั้นเอก 

  - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง จาก 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

อุปสมบท   : ๓ พฤษภคม ๒๕๕๘ 

สังกัด    : มหานิกาย 

ปีที่เข้าศึกษา   : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปีที่สำเร็จการศึกษา  : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 


